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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N 001/2012 

 

 

   WILSON ANTÔNIO DE BARROS, Prefeito Municipal de Presidente 

Bernardes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

 

 

  TORNA PÚBLICA: 

 

 

   A realização de CONCURSO PÚBLICO de provas e provas e títulos, 

destinado ao provimento de vagas aos empregos discriminados o item I deste Edital, a serem 

lotados na Prefeitura do Município de Presidente Bernardes, Estado de São Paulo, nos termos da 

Constituição Federal e demais disposições legais vigentes, nas conformidades que seguem: 

 

I- DOS EMPREGOS PÚBLICOS 

1. Das vagas, dos empregos públicos, das especificações da prova, da remuneração, da carga 

horária semanal e do nível de escolaridade exigida para o exercício do emprego: 

Nº de Vagas Empregos Públicos PROVA 
Remun. 

Básica (R$) 

CH 

(semanal) 
Nível de Escolaridade 

02 

Cad. 

Reserva  

Merendeira  
Prova 

Objetiva  
*R$ 622,00 40 hs 

Ensino Fundamental incompleto (5º 

ano) 

 

05 Vigia de Escola  
Prova 

Objetiva  
*R$ 622,00 40hs 

Ensino Fundamental incompleto (5º 

ano) 

02 Inspetor de Aluno  
Prova 

Objetiva  
*R$ 636,96 40 hs Ensino Fundamental completo  

06 

Cad. Reseva 

Motorista de 

Transporte Escolar  

Prova 

Objetiva  
*R$ 732,23 44 hs  

Ensino Fundamental completo  CNH 

Categoria “D” 

 

05 
Agente Comunitário de 

Saúde  

Prova 

Objetiva  
*R$ 622,00 40hs 

Ensino Fundamental Completo, 

residir no Bairro – PSF do Distrito de 

Araxans 

07 
Agente Comunitário de 

Saúde  

Prova 

Objetiva  
*R$ 622,00 40hs 

Ensino Fundamental Completo, 

residir no  Distrito de Nova Pátria 

06 
Agente Comunitário de 

Saúde  

Prova 

Objetiva  
*R$ 622,00 40hs 

Ensino Fundamental Completo, 

residir no Bairro Santa Elizabete  

06 
Agente Comunitário de 

Saúde  

Prova 

Objetiva  
*R$ 622,00 40hs 

Ensino Fundamental Completo, 

residir na Vila São Vicente  

05 

Agente Comunitário de 

Saúde  

 

Prova 

Objetiva  
*R$ 622,00 40hs 

Ensino Fundamental Completo, 

residir no Centro da cidade  

05 Agente Comunitário de Prova *R$ 622,00 40 hs Ensino Fundamental Completo, 
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Saúde Objetiva residir no Bairro Vila Nova  

04 
Auxiliar de Consultório 

Dentário-  CD- PSF  

Prova 

Objetiva  
*R$ 800,00 40hs 

Médio: Técnico em Consultório 

Odontológico e registro em Órgão 

Competente (CRO/SP) 

12 
Auxiliar de 

Enfermagem- PSF  

Prova 

Objetiva  
*R$ 800,00 40hs 

Técnico em Enfermagem e Registro 

em Órgão Competente (COREN/SP) 

02 

Cadastro 

Reserva 

Auxiliar de Serviço 

Escolar  

Prova 

Objetiva  
*R$ 622,00 40 hs 

Ensino Fundamental Incompleto (5º 

ano)  

 

01 

Cadastro 

Reserva 

 

Oficial de Escola  
Prova 

Objetiva  
*R$ 732,23 40 hs 

Ensino Médio Completo 

 

08 
Professor Auxiliar - 

PEB I  

Prova 

Objetiva  e 

Título  

*R$ 898,10 

 
25 hs 

Licenciatura de graduação plena em 

Pedagogia ou curso Normal, em nível 

médio ou superior. Para atuar na 

educação infantil, deverá contar com 

habilitação específica. 

04 Dentista- PSF  
Prova 

Objetiva  
*R$ 2000,00 40hs 

Superior Completo Odontologia e 

registro em Órgão Competente 

(CRO/SP) 

03 
Diretor de Escola  

Prova 

Objetiva  e 

Título 

*R$ 2.003,69 

 
40 hs 

Licenciatura em curso de graduação 

plena em Pedagogia ou formação 

superior em disciplina da área da 

educação mais pós-graduação em 

gestão escolar; ter no mínimo 5 

(cinco) anos de experiência no 

magistério. 

06 
Enfermeiro - PSF  

Prova 

Objetiva  
*R$2.000,00 40 hs 

Superior em Enfermagem e Registro 

em Órgão Competente (COREN/SP) 

06 
Médico - PSF  

Prova 

Objetiva  
*R$ 6.000,00 40 hs 

Superior em Medicina e Registro no 

Conselho – CRM (São Paulo) 

01 
Médico Psiquiatra  

Prova 

Objetiva  
*R$ 1.541,09 20 hs 

Superior completo, com graduação 

em Medicina e Registro no Conselho 

– CRM (São Paulo) 

01 
Supervisor de Ensino 

Prova 

Objetiva  

*R$ 2.090,80 

 
40 hs 

Licenciatura em curso de graduação 

plena em Pedagogia ou formação 

superior em disciplina da área da 

educação mais pós-graduação em 

gestão escolar; ter no mínimo 5 

(cinco) anos de experiência no 

magistério. 

*Os valores dos salários tem como base o mês de setembro/2012 

 

2. A área de trabalho na qual o Agente Comunitário de Saúde irá atuar será determinada de acordo 

com o endereço residencial informado no ato da inscrição, vedada qualquer alteração posterior, sem 

prévia autorização administrativa. 
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2.1. O pré-requisito para o emprego de Agente Comunitário de Saúde é residir, desde a data da 

publicação do presente Edital (27/09/2012), no município de Presidente Bernardes, na área de 

abrangência do PSF ao qual estará vinculado. 

2.2. Para fins de comprovação dos pré-requisitos citados no item anterior, serão exigidos dos 

candidatos, ao emprego de Agente Comunitário de Saúde, no momento da inscrição, além dos 

documentos previstos no item VII, comprovante de residência, com data igual ou anterior ao 

dia da publicação do presente Edital (27/09/2012), atestando sua residência no bairro 

abrangida pelo PSF no qual foi inscrito. 

2.3. O candidato que não apresentar os comprovantes citados no item anterior não será 

admitido e estará excluído do certame. 

2.4.O candidato que apresentar declaração falsa de residência terá sua inscrição indeferida e 

será excluído do certame. 

2.5. Caso o candidato desconheça ou tenha qualquer dúvida em relação ao PSF no qual deverá 

se inscrever, poderá comparecer à unidade de saúde mais próxima da sua residência, munido 

de um comprovante de endereço atual, para obter a informação desejada. 

2.6. É de responsabilidade do candidato à obtenção de informações corretas sobre o PSF no 

qual deverá se inscrever. 

2.7.  O candidato somente deverá recolher o valor da taxa de inscrição após certificar-se de 

que preenche todos os pré-requisitos exigidos, bem como tomar ciência dos procedimentos 

necessários para efetivação da inscrição. 

2.8. Não serão fornecidas informações, por telefone, a respeito dos endereços abrangidos 

pelos PSF. 

2.9.  Será verificado se o PSF indicado pelo candidato na ficha de inscrição abrange o 

endereço residencial informado, respeitando critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal 

de Saúde. 

2.10. O candidato cujo PSF corresponder corretamente ao seu endereço residencial, terá sua 

inscrição validada. 

2.11. Caso o candidato tenha indicado um PSF que não abranja a área de seu endereço 

residencial, informado na ficha de inscrição, este terá sua inscrição indeferida pela Comissão 

de Concurso Público.  

2.12. A relação dos candidatos inscritos, com os respectivos PSF, será divulgada através de 

publicação específica estando prevista para o dia 17/10/2012. 

2.13. A distribuição dos bairros, vilas e assentamentos referentes aos respectivos PSF  se 

encontram abaixo relacionadas:  



4 

 

 Bairro João Paulo II 

 Bairro da Bíblia 

PSF Santa Elizabete Bairro Santa Elizabete 

 Bairro São Pedro 

 Bairro Santa Izabel 

 Bairro Vila Operária 

 Bairro Centro 

 Bairro Village 

PSF Centro Bairro Vila Ocidental 

 Bairro Vila Romana 

 Bairro Vila São Vicente 

PSF São Vicente Bairro Vila Esperança 

 Bairro Nosso Teto 

 Bairro Ibraim Algazal 

PSF Vila Nova Bairro Residencial Cristal 

 Bairro Residencial Mori 

 Bairro Vila Nova 

 Bairro Araxans 

PSF Araxans  Bairro Santo Antonio 

 Bairro Nova Pátria 

 Assentamento Rodeio 

PSF Nova Pátria Assentamento Palu 

 Assentamento Água Limpa 

 Assentamento 4 Irmãs 

 Assentamento Santo Antonio 

 Assentamento Florestan Fernandes 

 

3. Nos termos do Decreto Federal n. 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal n. 5.296/04, do total de 

vagas previstas ou das que surgirem no período de validade do presente Concurso, 5% (cinco por 

cento) será reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais habilitados, providas na 

forma da lei, desde que não impliquem a não execução das atribuições do emprego. Valores 

decimais serão arredondados ao inteiro mais próximo. 

4. O candidato que se declarar portador de necessidades especiais concorrerá em igualdade de 

condições com os demais candidatos. 
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5. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se portador 

de necessidades especiais, anexando cópia do laudo médico, devidamente autenticada em cartório, 

emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como 

sua provável causa. 

6. A cópia do laudo médico terá validade somente para este Concurso e não será devolvida ao 

candidato. 

7. O candidato portador de necessidades especiais poderá requerer atendimento especial no ato da 

inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para sua 

realização. 

8. O pedido de atendimento especial de que trata o item anterior ficará sujeito à análise de 

viabilidade e razoabilidade pela Comissão Organizadora do Concurso e, uma vez deferida, fica 

vedada qualquer inclusão ou exclusão de dados posteriores na ficha de inscrição. 

9. Caso haja dúvida quanto à deficiência do candidato no ato da inscrição, este poderá ser 

submetido à nova perícia, a ser realizada por equipe médica local e por representantes da Comissão 

Organizadora do Concurso, que verificarão sobre a sua qualificação como deficiente ou não, bem 

como a incompatibilidade entre as atribuições do emprego e a deficiência apresentada, nos termos 

da lei. 

10. A recusa, reprovação ou o não comparecimento à perícia médica de que trata o item anterior 

implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 

11.  O candidato portador de necessidades especiais, reprovado na perícia médica de que trata o 

item anterior, caso seja aprovado no presente Concurso, figurará somente na lista de classificação 

geral. 

12. O candidato portador de necessidades especiais, reprovado na perícia médica de que trata o 

item 9, em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do emprego, será 

eliminado do Concurso. 

13. Os candidatos declarados portadores de necessidades especiais, na forma da lei, terão seus 

nomes publicados em lista à parte, bem como na lista geral, em qualquer fase do Concurso. 

14. As vagas que não forem providas por falta de candidatos portadores de necessidades especiais 

aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
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II – DAS INSCRIÇÕES 

 

1. As inscrições serão recebidas nos dias úteis, no período de 28/09 a 11/10 de 2012, no 

horário das 08h30 às 12h00 e 13h30 às 16h30, localizado à Rua Cel. José Soares,   n.º 234, 

( no prédio do Sindicato Rural, na sala onde funciona a Biblioteca ), no Município de 

Presidente Bernardes/SP. 

2. As inscrições serão feitas pessoalmente ou por procuração e constará de preenchimento de 

ficha, que será fornecida ao candidato no local da inscrição. 

3. No caso de inscrição por procuração, esta deverá ter firma reconhecida, sendo exigida a 

entrega do respectivo instrumento de mandato, acompanhada de cópia autenticada do 

documento de identidade do candidato e a apresentação da identidade do procurador. Deverá 

ser entregue uma procuração por candidato e esta ficará retida no local. 

4. O candidato assumirá as consequências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao 

efetuar a inscrição. 

5. Não serão aceitas inscrições por via postal, fax, e-mail ou qualquer outro recurso diverso do 

previsto neste Edital. 

6. No ato de inscrição o candidato deverá: 

a. Preencher a Ficha de Inscrição, fornecida no próprio local, assinando-a, o qual, sob 

as penas da lei, assumirá conhecer e estar de acordo com todas as exigências deste 

Edital; 

b. Anexar à Ficha de Inscrição cópia simples do Documento de Identidade (RG), 

apresentando a original para conferência; 

c. Anexar à Ficha de Inscrição cópia simples da Certidão de Nascimento dos filhos 

menores de 18 anos ou atestado de incapacidade em razão de necessidade especial, nos 

termos da Lei n. 10.406/02, arts. 3.º a 4.º. 

d. Efetuar o recolhimento da Taxa de Inscrição, de acordo com o respectivo emprego, 

conforme tabela abaixo: 

 Empregos Valor da Taxa de Inscrição  

Nível Ensino Fundamental Incompleto (até o 5º ano) 

Merendeira/Vigia de Escola 

Auxiliar de Serviço Escolar 

R$ 25,00  

(vinte e cinco reais) 

Nível Ensino Fundamental Completo 

Inspetor de Aluno/ Motorista de Transporte Escolar 

Agente comunitário de saúde- PSF (todos os bairros) 

R$ 30,00  

(trinta reais) 
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Nível Médio 

Auxiliar de Consultório Dentário- CD-PSF 

Auxiliar de Enfermagem 

Oficial de Escola 

R$ 35,00  

(trinta e cinco reais) 

Nível Superior 

Professor Auxiliar- PEB I 

Dentista – PSE 

Diretor de Escola 

Enfermeiro- PSF 

Supervisor de Ensino 

R$ 40,00  

(quarenta reais) 

Médico- PSF 

Médico Psiquiatra 

50,00 

(cinquenta reais) 

7. O valor da Taxa de Inscrição, mencionado no subitem anterior, deverá ser depositado em  

favor de: 

NEOMÍDIA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. EPP  

Banco Santander N. 033 Agência: 0092 | Conta Corrente: 13 02757 0 

 

8. O original do comprovante de depósito da Taxa de Inscrição deverá ser anexado à Ficha de 

Inscrição (via do Município). 

9. Não serão realizadas inscrições de candidatos que não comparecerem munidos do 

comprovante de depósito da Taxa de Inscrição. 

10. Em caso de desistência posterior do candidato, o valor pago não será restituído da 

importância paga, mesmo que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção parcial ou 

integral de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 

11. Caso o depósito referente à Taxa de Inscrição seja feito em cheque ou envelope, em meio 

eletrônico, a validação da inscrição do candidato ficará sujeita à compensação do referido título 

ou averiguação do conteúdo depositado. 

12. Comprovada a má-fé do candidato no tocante à sua inscrição, ficará este eliminado por 

completo do Concurso. 

13. As inscrições serão processadas e publicadas por ato competente do Prefeito Municipal, 

depois de vencido o período disposto no item 1, nos meios oficiais do Município de Presidente 

Bernardes/SP e no endereço eletrônico disposto neste Edital. 

14. O horário reservado à elaboração das inscrições será observado, inclusive contando com 

distribuição de senha, se necessário. 

15. Os horários de trabalho dos contratados para o emprego público de Agente Comunitário de 

Saúde- PSF serão determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, por ocasião do 

preenchimento de vagas, conforme as necessidades específicas de cada unidade de saúde e o 

relevante interesse público. 
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III– DAS PROVAS 

 

1. As provas serão realizadas na seguinte conformidade: 

       1.1. Prova Objetiva, aplicada a todos os candidatos aos empregos previstos neste Edital. 

1.1.1. A Prova Objetiva será realizada no dia 11 de novembro de 2012, para os empregos 

de Merendeira, Vigia de Escola, Inspetor de Aluno, Motorista de Transporte Escolar, 

Agente Comunitário de Saúde (de todos os bairros), Auxiliar de Consultório Dentário- 

CD-PSF, Auxiliar de Enfermagem- PSF, Auxiliar de Serviço Escolar, Oficial de Escola, 

Professor Auxiliar - PEB I, Dentista- PSF, Diretor de Escola, Enfermeiro PSF, Médico 

PSF, Médico Psiquiatra e Supervisor de Ensino, realizada às 09h00 no Município de 

Presidente Bernardes/SP nos locais a serem publicados em edital de homologação das 

inscrições e convocação previsto para 17 de outubro de 2012. 

 

1.1.2. A Prova Objetiva para os empregos de Merendeira, Auxiliar de Serviço Escolar, 

Vigia de Escola, Inspetor de Aluno, Motorista de Transporte Escolar será composta de 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 5 (cinco) de Língua Portuguesa, 05 (cinco 

de Matemática, 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos e 10 (dez) questões de 

Conhecimentos Gerais e Locais, com peso igual a 2,5 (dois e meio) pontos cada, 

totalizando 100 (cem) pontos. 

 

1.1.3 A Prova Objetiva para o emprego de Oficial de Escola será composta de 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 5 (cinco) questões de Língua Portuguesa, 5 

(cinco) questões de Matemática, 5 (cinco) de informática, 15 (quinze) questões de 

Conhecimentos Específicos e 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Locais, com 

peso igual a 2,5 (dois e meio) pontos cada, totalizando 100 (cem) pontos. 

 

1.1.4 A Prova Objetiva para o emprego de Auxiliar de Consultório Dentário CD-PSF será 

composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões de 

Língua Portuguesa, 5 (cinco) de informática e 25 (vinte e cinco) questões de 

Conhecimentos Específicos, com peso igual a 2,5 (dois e meio) pontos cada, totalizando 

100 (cem) pontos. 
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1.1.5. A Prova Objetiva para os empregos de Agente Comunitário de Saúde (todos os 

bairros), Enfermeiro- PSF e Auxiliar de Enfermagem- PSF, será composta de 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa e 30 (trinta) 

questões de Conhecimentos Específicos, com peso igual a 2,5 (dois e meio) pontos cada, 

totalizando 100 (cem) pontos. 

 

1.1.6. A Prova Objetiva para os empregos de Dentista- PSF, Médico PSF, Médico 

Psiquiatra será composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha de Conhecimentos 

Específicos com peso igual a 2,5 (dois e meio) pontos cada, totalizando 100 (cem) pontos. 

 

1.1.7. A Prova Objetiva para os empregos de Professor Auxiliar - PEB I, Diretor de Escola 

e Supervisor de Ensino, será composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, 

sendo 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos e 10 (dez) questões de 

Conhecimentos Gerais e Locais, com peso igual a 2,5 (dois e meio) pontos cada, 

totalizando 100 (cem) pontos. 

 

1.2. A Prova de Títulos aplicada somente aos empregos de Professor Auxiliar - PEB I, 

Diretor de Escola, Supervisor de Ensino, Dentista PSF, Enfermeiro PSF, Médico PSF, Médico 

Psiquiatra e Agente Comunitário de Saúde.  

1.2.1. O recolhimento dos Títulos será realizado no dia  23 de novembro de 2012, das 

12h00 as 17h00 (Horários de Brasília/DF), na sala da Administração e Planejamento da 

Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes, situada à Rua Cel. José Soares Marcondes, 

nº 330, centro, no Município de Presidente Bernardes/SP para todos os cargos oferecidos 

neste Edital..  

1.2.3 Para a Prova de Títulos, os candidatos deverão entregar cópia dos documentos 

comprobatórios dos títulos, acompanhados do original, para a Banca Examinadora; os 

documentos exigidos para habilitação ao emprego também deverão ser entregues, em 

cópia simples (acompanhadas do original), à Banca Examinadora; 

1.2.4 Os títulos apresentados pelos candidatos serão avaliados, pela Comissão, conforme a 

tabela abaixo, de acordo com o valor máximo atribuído a cada documento, devendo ser 

arredondado conforme as regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

na seguinte conformidade: 

TABELA DE TÍTULOS VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÁXIMO 
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A) Doutorado, na área de atuação: 5 pontos 5 pontos 

B) Mestrado, na área de atuação: 3 pontos 3 pontos 

C) Especialização lato sensu – igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta horas), na 

área de atuação: 

1 ponto 2 pontos 

D) Curso de Graduação, na área da atuação, com exceção daquele que seja requisito 

mínimo para ingresso no cargo para o qual concorre: 

 

2 pontos 

 

4 pontos 

E) Cursos de no mínimo 30 (trinta) horas  realizados nos últimos 3 (três) anos, na área 

da atuação, tendo como data limite de conclusão a data de término das inscrições 

(período de 11/10/2009 a 11/10/2012):  

0,20 

pontos 

para cada 

curso 

 

1 ponto 

1.2.4 A Prova de Títulos só será aplicada aos candidatos que atingirem na Prova 

Objetiva, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima prevista, 50 

pontos. 

1.2.5. Os documentos comprobatórios de Doutorado e Mestrado só serão avaliados desde 

que estejam devidamente credenciados pelo Órgão Pertinente, quando realizados no 

exterior, revalidados por Universidades Oficiais, que mantenham cursos congêneres, 

credenciados junto aos órgãos competentes, reconhecido pelo MEC. 

1.2.6. No ato de juntada de títulos, caberá ao candidato comprovar o credenciamento ou 

revalidação do curso. 

1.2.7. Os cursos de Especialização lato sensu de que trata o item C da Tabela acima só 

serão computados quando apresentados os seus Certificados, expedidos pelo órgão 

competente. Na ausência do Certificado, as Declarações de Conclusão dos cursos só serão 

computadas desde que devidamente expedidas pelo órgão competente, em timbre próprio, 

devidamente datadas e assinadas, constando, ainda: 

1.2.7.1.  A relação das disciplinas e a carga horária; 

1.2.7.2.  O período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo 

trabalho acadêmico; 

1.2.7.3.  A efetiva entrega da monografia, com o conceito obtido; 

1.2.7.4.  O registro do documento em livro próprio do órgão competente. 

1.2.8. Só serão avaliados os documentos comprobatórios dos diplomas e certificados, desde 

que os referidos cursos sejam realizados na seguinte conformidade: 

1.2.8.1.  Quando realizados por Instituição de Ensino Superior; 

1.2.8.2.  Por Universidades Oficiais mantidas pelo Governo Federal ou pelos Governos 

Estaduais; 
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1.2.8.3.  Quando promovidos pelos Órgãos Centrais da Secretaria do Estado da área de 

atuação; 

1.2.8.4.  Por Estabelecimentos Municipais Isolados de Ensino Superior, desde que 

autorizados pelo Conselho da área de atuação; 

1.2.8.5.  Por Entidades Particulares, desde que estejam devidamente homologados pela 

Secretaria da área de atuação; 

1.2.8.6.  Por entidades de reconhecida idoneidade e capacidade. 

1.2.9. Os certificados dos cursos de pequena duração de que trata o item E da Tabela acima só 

serão contados se trouxerem expressos o conteúdo programático, a carga horária e a data de 

início e término do período declarado. 

1.2.10. Após a apresentação dos títulos para avaliação, não será permitida a juntada ou 

substituição de quaisquer documentos. 

1.2.11. Ao candidato que não apresentar os documentos referentes aos títulos no prazo 

estipulado neste Edital será atribuída nota 0,0 (zero). 

1.2.12. Os documentos em Língua Estrangeira de cursos realizados somente serão aceitos 

quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor juramentado e revalidados por 

instituição brasileira. 

1.2.13. Cada título será considerado uma única vez. 

1.2.14. O documento apresentado em cópia autenticada em cartório competente, sem rasuras e 

com todas as averbações pertinentes do tabelião responsável, dispensa a apresentação do 

original. Em havendo qualquer dúvida ou suspeita será pedido o documento original. 

1.2.15. Será considerada, para efeito de contagem dos títulos da Tabela acima, a data de sua 

conclusão, com limite até 11/10/2012, encerramento das inscrições, sendo desconsiderada a 

data de expedição do Certificado ou qualquer outra diversa desta. 

 

IV – DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

 

1. O candidato deverá comparecer no local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos do horário fixado para seu início, munido de lápis preto, borracha e caneta 

esferográfica azul ou preta, sendo vedado o acesso de qualquer candidato ao local das provas 

após o horário previsto para seu início. 

2. Só serão admitidos às provas os candidatos que comparecerem munidos de: 

2.1. Protocolo de Inscrição; 
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2.2.  Original da Cédula de Identidade ou qualquer outro documento com foto que 

comprove com total clareza a identidade do candidato. 

2.3. Não será aceita cópia de documentos, ainda que autenticada. 

2.4. Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Estudante, Crachá 

não serão aceitos, ainda que sejam originais. 

2.5. Não será permitida a utilização de máquina calculadora. 

3. É terminantemente proibida, sob qualquer alegação, a saída do candidato do local do exame 

antes de decorridas 1 (uma) horas do seu início. 

4. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a Sala de 

Coordenação, no local em que estiver prestando a prova. 

5. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, durante a sua realização, sem 

autorização e acompanhamento do fiscal. 

6. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, 

      devendo, para tanto, encaminhar, durante o período de inscrição, por SEDEX, à Empresa   

Neomídia Capacitação e Desenvolvimento Ltda. EPP, com sede à Rua Angelo Bertoncine, 

705, centro, na cidade de Assis, Estado de São Paulo, CEP 19.800-150, a solicitação com a 

qualificação completa da candidata e os dados completos do responsável pela guarda da 

criança durante a prova. 

7. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal. 

8. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

9. Excetuada a situação prevista no subitem anterior, não será permitida a permanência de 

qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo 

ocasionar inclusive a não participação do candidato no Concurso Público. 

10. Não haverá prorrogação do tempo previsto, para a realização da prova, em virtude de saída 

do candidato da sala de prova, seja qual for o motivo alegado. 

11. No ato da realização da prova objetiva, serão entregues ao candidato: o Caderno de 

Questões e a Folha de Respostas pré-identificada com os dados do candidato. 

12. O candidato deverá ter total atenção ao transcrever suas respostas do Caderno de Questões 

para a Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, cujo preenchimento é de sua 

inteira responsabilidade. 

13. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala, o Caderno de Questões e a 

Folha de Respostas, assinada no campo próprio com a transcrição das respostas com caneta de 

tinta azul ou preta. 
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14. Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de 

uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não 

deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura. 

15. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

16. Será excluído do Concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste 

Edital: 

         16.1 Chegar após o horário estabelecido para o início da prova; 

16.2. Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital – 

Convocação para prova objetiva; 

16.3. Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 

16.4. Não apresentar um dos documentos de identificação original, nos termos deste 

Edital, para a realização da prova; 

16.5. Ausentar-se do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 

16.6. Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo estabelecido; 

16.7. For surpreendido em comunicação com outras pessoas; 

16.8. Estiver com o celular ligado ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento 

eletrônico e de comunicação (pager, palm top, relógio com calculadora, calculadora e 

etc), livros, notas ou impressos não autorizados; 

16.9. Não devolver integralmente o material recebido: caderno de questões e folha de 

respostas; 

17. As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem 

utilização de livros, notas, impressos ou qualquer outro objeto de consulta. Reserva-se à 

Comissão Examinadora do Concurso e aos fiscais o direito de excluir do recinto e eliminar do 

restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como 

tomar medidas saneadoras e estabelecer critérios para resguardar a execução individual e 

correta das provas. 

18. Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das 

provas. 

19. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o Gabarito e o Caderno 

de Questões, devidamente assinados. 

20.  A duração da Prova Objetiva será de 03h00 (três horas), improrrogável e, por motivo de 

segurança, o candidato somente poderá ausentar-se da sala de provas depois de decorridos 60 

(sessenta) minutos do início da prova, sendo obrigatória a permanência dos três últimos 

candidatos até que o último entregue a prova. 
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V – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

1. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será publicado a partir do dia 12 de novembro de 

2012, nos meios oficiais e usuais do Município de Presidente Bernardes, tendo também sua 

afixação na sede da Prefeitura Municipal, em local de costume, e no endereço eletrônico 

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

2. As notas obtidas nas Provas Objetivas serão publicadas a partir no dia 19 de novembro de 

2012, nos mesmos locais expressos no subitem anterior. 

A nota obtida na Prova Títulos será somada à nota da Prova Objetiva, resultando na nota final 

do candidato quando se tratar dos empregos de Professor Auxiliar- PEB I, Diretor de Escola e 

Supervisor de Ensino Dentista PSF, Enfermeiro PSF, Médico PSF, Médico Psiquiatra e Agente 

Comunitário de Saúde.  

3. Os candidatos ausentes à Prova Objetiva serão considerados desclassificados do presente 

Concurso. 

4. Os candidatos ausentes às Provas de Títulos concorrerão com os demais candidatos apenas 

com a nota obtida na Prova Objetiva, observado o que traz o subitem 4. 

5. A relação dos aprovados, em ordem decrescente de notas finais, será publicada a partir do 

dia 26 de novembro de 2012, nos mesmos locais expressos no subitem 1. 

6. A Classificação Final dos aprovados, após o período de recurso, será publicada em ordem 

decrescente de notas finais, a partir do dia 29 de novembro de 2012, nos mesmos locais 

expressos no subitem 1. 

 

VI – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. O conteúdo programático e sua respectiva bibliografia, específico para cada emprego, estão 

elencados no Anexo I deste Edital. 

 

VII – DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

1. Os candidatos aprovados serão convocados pela Administração Pública Municipal, de 

acordo com o número de vagas disponíveis ou que surgirem dentro do prazo de validade do 

presente Concurso, desde que atendidas às seguintes exigências: 



15 

 

a) Haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, quando do sexo masculino; 

b) Estar quite com a Justiça Eleitoral; 

c) Preencher os requisitos mínimos e a escolaridade exigida para o emprego, previstos 

neste Edital; 

d) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

e) Estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

f) Gozar de boa saúde física e mental; 

g) Entregar outros documentos/requisitos necessários/exigidos pela Administração à 

contratação. 

h) Comprovar a formação mínima exigida no item I deste Edital. 

2. Para efeito de contratação, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame 

médico, elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal, e 

apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

3. A convocação dos candidatos aprovados e habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 

aprovação. 

4. O candidato será contratado pelo regime em vigência no Município de Presidente 

Bernardes/SP, e deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Administração, 

obedecida a carga horária semanal de trabalho. 

5. O não atendimento à convocação e seus requisitos ou a manifestação por escrito de 

desistência implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso, sem qualquer 

alegação de direitos futuros. 

 

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. A inscrição implica a aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e 

condições do Concurso, estabelecidos no presente Edital. 

2. Na divulgação das notas, entre aqueles candidatos com igual número de pontos, serão 

fatores de preferência, respectivamente, na ordem de desempate: 

a) Maior idade, nos termos do parágrafo único do art. 27 da Lei n. 10.741/03, com preferência 

àqueles de idade mais elevada; 

b) Maior número de filhos incapazes, nos termos da Lei n. 10.406/02, arts. 3.º a 5.º (aplicado 

somente aos candidatos que entregaram, no ato da inscrição, os documentos exigidos no item 

II, 6, c deste Edital) ou menores; 

c) Maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos. 
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3. As questões objetivas da Prova Objetiva, após seu enunciado (que poderá vir representado 

de forma diversa), terão 5 (cinco) alternativas cada, representadas pelas letras a, b, c, d, e, 

sendo que somente uma delas deverá ser assinalada. 

 

IX – DOS RECURSOS 

 

1. Das publicações oriundas do presente Concurso caberá recurso fundamentado ao Presidente 

da Comissão Organizadora, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da divulgação do fato que 

lhe deu origem, nos moldes prescritos pelo art. 184 da Lei n. 5.869/73. 

2. O recurso impetrado, se conhecido, terá prazo máximo de 5 (cinco) dias para ser provido ou 

não. 

3. Os recursos terão apenas efeito devolutivo, não lhes sendo atribuído o caráter suspensivo. 

4. O recurso deverá estar digitado ou datilografado, não sendo aceito recurso interposto via 

fax, e-mail ou qualquer outro meio diverso. 

5. Não será conhecido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital. 

6. Será indeferido o recurso que não apresentar fundamentação e embasamento coniventes 

com a matéria alegada. 

7. Não será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso de recurso. 

8.  Se, da avaliação de recurso, resultar em anulação de questão, a pontuação correspondente 

será creditada a todos os candidatos presentes na prova objetiva, independentemente de terem 

recorrido. 

9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas das provas. 

 

X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. O prazo de validade do presente Concurso será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado 

uma vez, por igual período. 

2. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tiverem sido expressamente 

previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso, 

constituída por meio de Portaria nº 6.100, de 26 de setembro de 2.012, devidamente assinada 

pelo Prefeito Municipal. 

3. A inexatidão de informações prestadas ou a constatação, mesmo que posterior, de 

irregularidades em documentos ou nas provas a que o candidato der causa, o eliminarão do 

Concurso. 
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4. Não serão fornecidos quaisquer atestados, certificados ou certidões relativos à classificação 

ou nota obtida pelo candidato ao Concurso em pauta. 

5. Certidões ou atestados relativos à comprovação de ausência ao trabalho, em virtude da 

participação no referente Concurso deverão ser protocolizados no ato da Inscrição, em duas 

vias idênticas, sendo exigido, obrigatoriamente: pedido por escrito, devidamente digitado ou 

datilografado, dispondo sobre o nome do empregado, sua qualificação, o trabalho exercido, a 

função, o cargo ou emprego, o nome da empresa ou empregador, sua qualificação, e a jornada 

que exerce. O documento deverá estar assinado pelo empregador e pelo empregado, com 

reconhecimento de firma do empregador ou responsável pela empresa. 

6. O presente Concurso restará homologado por ato competente do Prefeito Municipal de 

Presidente Bernardes, depois de vencidos os trâmites legais a que se sujeita. 

7. A realização do Concurso em pauta será de responsabilidade da empresa NEOMÍDIA 

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. EPP, devidamente 

contratada para este fim, com sede à Rua Angelo Bertoncine, 705, centro, na cidade de Assis, 

Estado de São Paulo, CEP 19.800-150, CNPJ 01.036.346/0001-02, IE Isenta, Insc. Mun. 

30.988.  

8. Todos os documentos publicados no endereço eletrônico citado são meramente 

informativos, eximindo a empresa que os publicou de quaisquer ônus quanto a imprevistos que 

surgirem por falhas no provedor de serviços à Internet. 

9. Para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente Edital, que será publicado 

nos meios oficiais e usuais do Município de Presidente Bernardes, bem com terá sua afixação 

no quadro próprio da Prefeitura Municipal e no endereço eletrônico 

www.presidentebernardes.sp.gov.br  

10. A empresa não oferecerá nenhum material impresso com o conteúdo programático a ser 

utilizado para estudo das provas e não se responsabilizará por qualquer comercialização de 

apostilas. 

                                  

                            Prefeitura do Município de Presidente Bernardes, 27 de setembro de 2012. 

 

WILSON ANTÔNIO DE BARROS 

PREFEITO MUNIICIPAL 

 

 

 

http://www.presidentebernardes.sp.gov.br/
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ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA 

MERENDEIRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLAR  E VIGIA DE ESCOLA 

LINGUA PORTUGUESA: interpretação de textos; análise morfossintática; gênero, número, grau do 

substantivo, verbo; crase; colocação pronominal. 

MATEMÁTICA: as quatro operações (adição, subtração, multiplicação, e divisão); sistema de medida, problemas de 

raciocínio simples, porcentagem, fração, figuras geométricas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: questões sobre a área de atuação, ética e cidadania. 

CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS: atualidades gerais, no plano nacional e internacional, obtidos em meios 

de comunicação em geral, e conhecimentos locais, com base em dados gerais e históricos do Município de Presidente 

Bernardes/SP. 

 

INSPETOR DE ALUNO   

LINGUA PORTUGUESA: interpretação de textos; análise morfossintática; gênero, número, grau do 

substantivo; concordância nominal e verbal; verbo; crase; colocação pronominal. 

MATEMÁTICA: as quatro operações (adição, subtração, multiplicação, e divisão); sistema de medida, 

problemas de raciocínio simples, porcentagem, fração, figuras geométricas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: questões sobre a área de atuação, ética e cidadania. 

CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS: atualidades gerais, no plano nacional e internacional, obtidos em 

meios de comunicação em geral, e conhecimentos locais, com base em dados gerais e históricos do Município 

de Presidente Bernardes/SP. 

 

MORORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR  

LINGUA PORTUGUESA: interpretação de textos; análise morfossintática; gênero, número, grau do 

substantivo; concordância nominal e verbal; verbo; crase; colocação pronominal. 

MATEMÁTICA: operações com números decimais, inteiros e fracionários; razão e proporção; radiciação; 

potenciação; juros simples; porcentagem; análise combinatória; regra de três simples e composta; sistema de 

medidas; resolução de situações-problema; raciocínio lógico. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação e regras de circulação: Legislação e Sinalização de 

Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros 

Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito 
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Brasileiro e seus Anexos. Prática de direção veicular: Condução de veículos da espécie em via pública; 

Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e 

operação veicular transporte de emergência. Inspeção de veículo, estado dos pneus, os níveis de combustível, 

água e óleo do Carter, freios, parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Código 

Nacional de Trânsito, limpeza do veículo e maquinário, ética e cidadania. 

CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS: atualidades gerais, no plano nacional e internacional, obtidos em 

meios de comunicação em geral, e conhecimentos locais, com base em dados gerais e históricos do Município 

de Presidente Bernardes/SP. 

 

OFICIAL DE ESCOLA  

LINGUA PORTUGUESA: pronome de tratamento; Compreensão e interpretação de textos. Tipologia 

textual. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras. Emprego do sinal indicativo 

de crase. Sintaxe da oração e do período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 

verbal. Significação das palavras. 

MATEMÁTICA: conjuntos numéricos, matrizes, operações com números decimais, inteiros e fracionários; 

razão e proporção; radiciação; potenciação; juros simples; porcentagem; análise combinatória; probabilidade, 

regra de três simples e composta; sistema de medidas; resolução de situações-problema; raciocínio lógico. 

INFORMÁTICA: noções gerais do Sistema Operacional Windows XP; Microsoft Office 2007: Word, Excel 

e PowerPoint; Internet Explorer 8.0; Outlook Express 6. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Forma e estrutura de redação de documentos oficiais (Atas, Ofícios, 

Memorandos, Cartas, Certidões, Declarações, Atestados, Procurações etc.); Correspondência Oficial; 

Estrutura Administrativa Municipal; Recepção de pessoas; organização de arquivos, conferência de materiais, 

ética e cidadania. 

CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS: atualidades gerais, no plano nacional e internacional, obtidos 

meios de comunicação em geral, e conhecimentos locais, com base em dados gerais e históricos do Município 

de Presidente Bernardes/SP. 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- PSF (Distrito do Araxans, Nova Pátria, Bairro Santa 

Elizabete, Vila São Vicente, Centro da Cidade, Vila Nova)   

LINGUA PORTUGUESA: interpretação de textos; análise morfossintática; gênero, número, grau do 

substantivo; concordância nominal e verbal; verbo; crase; colocação pronominal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Visitas Domiciliares; Entrevistas; Pesquisas; Coleta de dados; Como 

proceder em casos de conhecimento de doenças contagiosas; Quem pode frequentar creches; Cuidados com a 

alimentação; Relacionamento familiar; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
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– PACS; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família – PSF. Estatuto da Criança e do Adolescente;  

Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF; Aleitamento Materno; Calendário de 

Vacinação: criança, adulto e Gestante; Carta dos direitos dos usuários da saúde; Cuidados com a alimentação; 

Manual completo: "Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais" - Ministério da 

Saúde; Educação permanente; Entrevistas; Pesquisas e Coleta de dados; Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1 

de outubro de 2003; Estrutura Familiar, Relacionamento familiar; Lei 11.350 de 05/10/2006; Lei 8.142 de 

28/12/1990 - dispõe sobre a Participação da Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS; Meio 

ambiente; Noções de Hipertensão Arterial, Hanseníase, Diabetes e Tuberculose; Normas e Diretrizes do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS; Organização da demanda e Organização dos métodos 

e da rotina de trabalho, Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011, Decreto n. 7.508 de 28 de junho de 2011, 

Portaria n. 44/GM de 03 de janeiro de 2002, Emenda 29 de 13 de setembro de 2000, Sistema Único de Saúde 

(SUS), Conselhos de Saúde, Conferência de Saúde, SIAB- Sistema de Informação de Atenção Básica, NR 32, 

ética e cidadania. 

 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO- PSF  

LINGUA PORTUGUESA: interpretação de textos; análise morfossintática; gênero, número, grau do 

substantivo; concordância nominal e verbal; verbo; crase; colocação pronominal. 

 INFORMÁTICA: noções gerais do Sistema Operacional Windows XP; Microsoft Office 2007: Word, Excel 

e PowerPoint; Internet Explorer 8.0; Outlook Express 6. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

- Código de ética odontológica e legislação CFO/MEC/trabalhista; 

- Importância, tipos e funções do pessoal auxiliar em Odontologia; 

- Noções de administração de clínicas de atendimento odontológico público e privado; 

- Técnicas de relacionamento interpessoal, atendimento ao telefone e ao paciente, anotação e transmissão de 

recados; 

- Técnicas de agendamento de pacientes com uma ou mais cadeiras de atendimento; 

- Métodos de esterilização e controle de Biossegurança no consultório; 

- Noções de ergonomia aplicada ao trabalho; 

- Manutenção e conservação de equipamento odontológico; 

- Técnicas de instrumentação, nas diferentes especialidades odontológicas: dentística, periodontia, cirurgia, 

endodontia, prótese, odontopediatria, ortodontia e implantodontia; 

- Atividades de auxiliar odontológico como preparador (organização de bandejas) e instrumentador 

(transferência de instrumentos e materiais). 

- esterilização de material no consultório. 
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- ética e cidadania. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRADASCHI, E.R. Manual de Atendente de Consultório Dentário. Odontotera: Curitiba, 2001. 

NARVAI, P. C. Odontologia e Saúde Coletiva. São Paulo: Hicitec, 1994. 

PINTO, V. G. Saúde Bucal Coletiva. São Paulo: Ed. Santos 4ª ed., 2000. 

RIBEIRO, A. I. Atendente de Consultório Dentário: Ed. Maio, Curitiba, 2001. 

RIBEIRO, A. I. Marketing Odontológico. Odontotex: Curitiba, 2000. 

 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM- PSF  

LINGUA PORTUGUESA: interpretação de textos; análise morfossintática; gênero, número, grau do 

substantivo; concordância nominal e verbal; verbo; crase; colocação pronominal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Políticas Públicas de Saúde: Princípios do SUS e arcabouço legal; Vigilância em Saúde: vigilância 

epidemiológica, sanitária, ambiental e da saúde do trabalhador; Estratégia Saúde da Família: arcabouço legal; 

Política Nacional de Humanização; Técnicas e procedimentos de enfermagem; Ética profissional: aspectos 

éticos e legais da prática de enfermagem; Enfermagem em Saúde Pública, epidemiologia, imunização, 

calendário de vacina do Estado de São Paulo, doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo; 

atuação do auxiliar de enfermagem na prevenção, promoção e recuperação da saúde nos diferentes grupos 

populacionais; Cuidado de enfermagem nas diferentes fases do ciclo vital: saúde da criança, do adolescente, 

da mulher, do homem, do idoso e do trabalhador, cidadania e legislação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Arts. 196 a 200.  

Emenda Constitucional n. 29/2000. 

Lei Complementar n. 141/2012. 

Lei n. 8080/90 Lei Orgânica da Saúde e alterações (Lei n. 9.836/99/Lei n. 11.108/2005/Lei n. 

10.424/2002/Lei n. 12.466/2011/Lei n. 12.438/2011 e demais alterações) .  

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Coleção Progestores. Para Entender a Gestão do SUS. 

Atenção primária e promoção da saúde. v. 8. Brasília: Conass, 2007.  

 ______. Ministério da Saúde. NOB 01/1996 SUS (Norma Operacional Básica), 1996. 

 ______. Ministério da Saúde. NOAS 01/2002 (Norma Operacional da Assistência à Saúde), 2002. 

 ______. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Coleção Progestores. Para entender a Gestão do SUS. 

O Sistema Único de Saúde. v. 1. Brasília: CONASS, 2007.  

 ______. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Coleção Progestores. Para entender a Gestão do SUS. 

Vigilância em Saúde. V. 6, l. Brasília: CONASS, 2007.  
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 ______. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Coleção Progestores. Para entender a Gestão do SUS. 

Vigilância em Saúde. V. 6, II. Brasília: CONASS, 2007. 

 ______. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos 

de Atenção Básica. Programa Saúde da Família. A Implantação da Unidade de Saúde da família. Caderno 1. 

Brasília: 2000.  

 ______. Escola de Enfermagem da USP. Manual de Enfermagem. Programa Saúde da Família. São Paulo, 

2001.  

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 

Epidemiológica. Guia de Vigilância Epidemiológica. 6. Edição. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 

 ______. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização: Humaniza SUS. Textos Básicos de Saúde, 

2004.  

 ______. Ministério da Saúde; Conselho nacional de Secretários Municipais de saúde. O SUS de A a Z: 

garantindo saúde nos municípios. Brasília: Ed. Do Ministério da Saúde, 2005 

 ______. Ministério da Saúde/OPAS. Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho – Procedimentos para os 

Serviços de Saúde. Série A. Normas e Manuais Técnicos n. 114, 2001.  

COFEN. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

Cadernos da atenção Básica: n. 16. Diabetes Mellitus. Disponível em: <http://dab.saud.gov.br>. 

Cadernos da Atenção Básica: n. 15. Hipertensão Arterial Sistêmica. Disponível em: <http://dab.saud.gov.br>. 

Cadernos da atenção Básica: n. 14. Prevenção Clínica de Doença Cárdiovascular, Cerebrovascular e Renal 

Crônica.  

 

DENTISTA PSF 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Saúde Pública; SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e 

características. Indicadores de saúde. Código de Ética Profissional; Biossegurança no Trabalho; Diagnóstico e 

Plano de Tratamento; Anestesiologia, Cirurgia, Dentística; Emergências no Consultório Odontológico; 

Endodontia; Noções básicas de atendimento a pacientes especiais; Semiologia e Tratamento das Afecções dos 

Tecidos Moles Bucais, Oclusão e Articulação Temporomandibular; Odontopediatria; Patologia Oral; 

Periodontia; Prótese; Terapêutica e farmacologia. 

CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS: atualidades gerais, no plano nacional e internacional, obtidos em 

meios de comunicação em geral, e conhecimentos locais, com base em dados gerais e históricos do Município 

de Presidente Bernardes/SP. 

BIBLIOGRAFIA 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Arts. 5.° e 196 a 200.  
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Emenda Constitucional n. 29/2000. 

Lei Complementar n. 141/2012. 

Lei n. 8080/90 Lei Orgânica da Saúde e alterações (Lei n. 9.836/99/Lei n. 11.108/2005/Lei n. 

10.424/2002/Lei n. 12.466/2011/Lei n. 12.438/2011 e demais alterações) .  

Lei Federal n. 8.142/90 de 28/12/1990. 

ANDREASEN, J.O.; ANDREASEN, F.M. Traumatismo Dentário: soluções clínicas. São Paulo: 

Panamericana, 1991. 

BARATIERI, L.N. et al. Dentística: Procedimentos Preventivos e Restauradores. 2ª ed. São Paulo: Santos, 

2002. 

BERBET, A.; BRAMANTE, C.M.; BERNADINELLI, N. Endodontia Prática. São Paulo: Savier, 1990. 

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA– Código de Ética Odontológica; 

CORRÊA, M.S.N.P. Odontopediatria na Primeira Infância. São Paulo: Santos, 1998. 

FRENCKEN, J.E. Tratamento Restaurador Atraumático para a cárie dentária. São Paulo: Santos, 2001. 

GOLDMAN, H.M.; COHEN, D. W. Periodontia Contemporânea. 2 ed. São Paulo: Santos, 1997. 

GUEDES-PINTO, A.C. et al. Odontopediatria. São Paulo: Santos, 2003. 

LEONARDO, M.R. et al. Endodontia. Tratamento de canais radiculares. 3ª ed. São Paulo: Panamericana, 

1998. 

MACHADO, M.A.A. M. et al. Odontologia em bebês : protocolos clínicos, preventivos e restauradores. São 

Paulo: Livraria Santos Editora, 2005. 

MARZOLA, C. Anestesiologia. 3ªed. São Paulo: Pancast, 1999. 

MARZOLA, C. Técnica exodôntica. 3ª ed. São Paulo: Pancast, 2000. 

MONDELLI, J. et al. Proteção do Complexo Dentinopulpar. São Paulo: Artes Médica, 1998. 

NARVAI, P.C. Odontologia e Saúde Bucal Coletiva. 2ª ed. São Paulo: Santos, 2002. 

NAVARRO, M. F. L. ; PASCOTTO, R.C. Cimentos de Ionômero de Vidro. 2 ed. São Paulo: Artes Médicas, 

1998 

PINTO, V. G. Saúde Bucal Coletiva. São Paulo: Santos, 2000. 

PINTO, V. G. Saúde Bucal, Odontologia Social e Preventiva, 3ª ed. São Paulo: Santos, 1992 

 

ENFERMEIRO – PSF 

 

LINGUA PORTUGUESA: ortografia, pontuação, semântica (sinônimos, antônimos, homônimos e 

parônimos), morfologia (classes ou categorias gramaticais), substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, preposição, interjeição, sintaxe, frase, oração e período, termos 

essenciais da oração: sujeito e predicado, predicação ou transitividade verbal, predicativo (do sujeito e do 
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objeto), termos integrantes da oração: objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da 

passiva, Termos acessórios da oração: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto, vocativo, período 

composto, orações coordenadas sindéticas e assindéticas, subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas, 

subordinadas adverbiais, concordância e regência verbal e nominal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Políticas Públicas de Saúde: Princípios do SUS e arcabouço legal; 

Vigilância em Saúde: vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e da saúde do trabalhador; Estratégia 

Saúde da Família: arcabouço legal, papel do Enfermeiro na Equipe Saúde da Família; Política Nacional de 

Humanização; Fundamentos de Enfermagem: técnicas e procedimentos de enfermagem e terminologia 

médica; Ética profissional: aspectos éticos e legais da prática de enfermagem; Enfermagem em Saúde 

Pública, epidemiologia, imunização, calendário de vacina do Estado de São Paulo, doenças de notificação 

compulsória no Estado de São Paulo; Atuação do enfermeiro nas ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde nos diferentes grupos populacionais; assistência de enfermagem nas diferentes fases do 

ciclo vital: saúde da criança, do adolescente, da mulher, do homem, do idoso e do trabalhador; Gestão do 

trabalho em Enfermagem: sistematização da assistência de enfermagem; administração e gerenciamento em 

enfermagem; planejamento e gestão dos serviços de saúde, ética e cidadania, NR 32,conselhos de saúde, 

código de ética dos profissionais de enfermagem, dengue, leishimaniose, herpatite, HIV/AIDS,hamseniase, 

tuberculose, hipertensãop arterial, diabetes,coleta de papanicolau, Análise de Indicadores da Saúde  e Política 

Nacional de Atenção Básica . 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Arts. 5.° e 196 a 200.  

Emenda Constitucional n. 29/2000. 

Lei Complementar n. 141/2012. 

Lei n. 8080/90 Lei Orgânica da Saúde e alterações (Lei n. 9.836/99/Lei n. 11.108/2005/Lei n. 

10.424/2002/Lei n. 12.466/2011/Lei n. 12.438/2011 e demais alterações) .  

 ______. Lei n. 8142/90.  

 ______. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Coleção Progestores. Para entender a Gestão do SUS. 

O Sistema Único de Saúde. v. 1. Brasília: CONASS, 2007. Disponível em: <www.conass.org.br>. 

 ______. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Coleção Progestores. Para entender a Gestão do SUS. 

Vigilância em Saúde. v. 6, l. Brasília: CONASS, 2007. Disponível em: <www.conass.org.br>. 

 ______. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Coleção Progestores. Para entender a Gestão do SUS. 

Vigilância em Saúde. v. 6, II. Brasília: CONASS, 2007. Disponível em: <www.conass.org.br>. 

 ______. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde- Brasília: CONASS, 2011 

Coleção  Para Entender a Gestão do SUS,2011,1. Disponível em: <www.conass.org.br>. 

______. Ministério da Saúde. NOB 01/1996 (Norma Operacional Básica), 1996. 



25 

 

______. Ministério da Saúde. NOAS 01/2002 (Norma Operacional da Assistência à Saúde), 2002. 

 ______. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos 

de Atenção Básica. Programa Saúde da Família. A Implantação da Unidade de Saúde da família. Caderno 1. 

Brasília, 2000. Disponível em: <http://dab.saude.gov.br>. 

______. Escola de Enfermagem da USP. Manual de Enfermagem. Programa Saúde da Família. São Paulo, 

2001. Disponível em: <www.eeusp.br>. 

Portaria MS/GM Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde 

da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários. 

 ______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 

Epidemiológica. Guia de Vigilância Epidemiológica. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 

 ______. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização: humaniza SUS. Textos Básicos de Saúde, 

2004. Disponível em: <www.saude.gov.br/humanizasus>. 

______. Ministério da Saúde. Conselho nacional de Secretários Municipais de Saúde. O SUS de A a Z: 

garantindo saúde nos municípios. Brasília: Ed. Do Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: 

<http://dab.saude.gov.br>. 

 ______. Ministério da Saúde. Portaria n. 687, de 30 de março de 2006. Aprova a Política de promoção da 

Saúde. 

 ______. Ministério da Saúde. Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho: Procedimentos para os 

Serviços de Saúde. Série A: Normas e Manuais Técnicos n. 114, 2001. Disponível em: <www.saude.gov.br>. 

BRUNNER. Tratado de Enfermagem Médico: Cirúrgica – 11. ed. Editora Guanabara Koogan, 2009. 

Cadernos da atenção Básica: n. 16. Diabetes Mellitus. Disponível em: <http://dab.saud.gov.br>. 

Cadernos da Atenção Básica: n. 15. Hipertensão Arterial Sistêmica. Disponível em: <http://dab.saud.gov.br>. 

Cadernos da atenção Básica: n. 14. Prevenção Clínica de Doença Cárdiovascular, Cerebrovascular e Renal 

Crônica. Disponível em: <http://dab.saud.gov.br>. 

Conselho Federal de Enfermagem- COFEN. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

ROUQUAYOL, M, Z. Epidemiologia e Saúde. 5. ed. Rio de Janeiro: Médica e Científica, 1990. 

VILAS BOAS, A. L. Q.; PAIM, J. S. Práticas de planejamento e Implementação de Políticas no Âmbito 

Municipal. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 6, jun. 2008. Disponível em: <www.scielo.br>. 

VOLPATO, A. C. B. et al. 3. Ed. Técnicas Básicas de Enfermagem. Editora Martinari, 2007. 

 

MÉDICO – PSF 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Doenças do Aparelho Cardiovascular; Doenças do Aparelho Respiratório; Pneumonias; Transfusões de 

sangue e derivados; Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas; Afecções Doenças do Aparelho 

Digestivo; Doenças Renais e do Trato Urinário; Doenças Endócrinas e do Metabolismo; Doenças 

Hematológicas e Oncológicas;  Doenças Neurológicas;  Doenças Psiquiátricas; Doenças Infecciosas;  

Doenças Dermatológicas; Doenças Oculares; Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta;  Ginecologia e 

Obstetrícia. II – Saúde Pública 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; Identificação e abordagem 

de riscos para morbimortalidade em doenças freqüentes; Imunizações; Saúde da Criança: aleitamento 

materno, desnutrição, gastroenterite aguda, infecções respiratórias agudas; O papel da educação em saúde nos 

diferentes níveis de intervenção do processo saúde-doença: a) promoção da saúde; b) prevenção de doenças; 

c) tratamento; d) recuperação e Prevenção em traumas no trânsito e por violência interpessoal; Prevenção nas 

doenças ocupacionais; Princípios da medicina geriátrica; Uso de drogas (tabaco, álcool, maconha, cocaína, 

sedativos e excitantes do SNC, alucinógenos); Sistema de registro, notificações de doenças, atestados;  

Vigilância epidemiológica; Vigilância sanitária; Epidemiologia; Bases clínico-epidemiológicas das condutas 

médicas; Medidas de frequência de doenças, medidas de associação; Rastreamento de doenças; Testes 

Diagnósticos: Sensibilidade e especificidade; Delineamentos de pesquisas; Identificação e/ou controle de 

erros aleatórios e sistemáticos em pesquisa epidemiológica; Validação; Principais indicadores da saúde da 

população brasileira; Ética Profissional; Legislação, análise de indicadores da saúde  e política nacional de 

atenção básica . 

CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS: atualidades gerais, no plano nacional e internacional, obtidos em 

meios de comunicação em geral, e conhecimentos locais, com base em dados gerais e históricos do Município 

de Presidente Bernardes/SP. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Arts. 5.° e 196 a 200. 

______. Lei n. 8080/90 Lei Orgânica da Saúde e alterações (Lei n. 9.836/99/Lei n. 11.108/2005/Lei n. 

10.424/2002/Lei n. 12.466/2011/Lei n. 12.438/2011 e demais alterações) .  

______. Lei n. 8142/90. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8142.htm>. 

______. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS: Doutrinas e 

Princípios. Brasília, 1990. 

______. Ministério da Saúde. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Saúde dentro de casa: programa de 

saúde da família. 
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 ______. Ministério da Saúde. Secretaria da Assistência a Saúde. Coordenação de Saúde da Comunidade. 

Saúde da Família: Uma Estratégia para a Reorientação do Modelo Assistencial. Cadernos de Atenção Básica. 

Brasília: Ministério da Saúde, 1997. 

 ______. Portaria n. 1886/GM, do Ministério da Saúde, de 18 de dezembro de 1997, que aprova as Normas e 

Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família. 

 ______. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Normas de Vacinação. 3. ed. 

Brasília, 2001. 

 ______. Ministério da Saúde. Portaria n. 1886/GM de 18 de dezembro de 1997: hipo e hipervitaminose, 

imunidade ativa e passiva, doenças autoimunes, virose respiratória, Infecções produzidas por cocos, bacilos, 

microbactérias, amebíase, toxoplasmose, doença de chagas, esquistossomose, dermatoses alérgicas, micoses 

superficiais, zoodermatoses, moléstias venéreas (DST), anemias, conjuntivite, otites, amigdalite, rinite, 

bronquite, asma, pneumonia, tuberculose pulmonar, doenças reumáticas, ICC (Insuficiência Cardíaca 

Congestiva), hipertensão arterial, infarto do miocárdio, úlcera péptica, gastrite, apendicite aguda, hepatite por 

vírus, abortamento, IRA e IRC (Insuficiência Renal), pielonefrites, diabetes, epilepsias, choques, abdômen 

agudo, desidratação e diarreias infantis. 

 Código de Ética Profissional. 

Current Medical Diagnosis (Treatment: Forty - Second Edition). Ed. McGraw Hill, 2003. 

DUNCAN, Bruce Bartholow; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa. Medicina Ambulatorial: condutas 

clínicas em atenção primária. POA: Artes Médicas. 

FLETCHER, Robert, FLETCHER, Suzane W, WAGNER, Edward H. Epidemiologia clínica: elementos 

essenciais. Artmed. 

GOULART, Flávio A. de Andrade (org.). Os médicos e a saúde no Brasil. Brasília: Conselho Federal de 

Medicina. 

HARRISON, Fauci, Brauwald et al. Medicina Interna. Mc Graw Hill. 

Manual das Normas Técnicas e Operacionais: Ações em Saúde: Saúde da Criança. SSMA/1997. 

Manual das Normas Técnicas e Operacionais: Ações em Saúde: Saúde da Mulher. SSMA/1997. 

PEREIRA, MG. Epidemiologia: Teoria e Prática, 3. ed. Porto Alegre: Guanabara Koogan. 

ROZENFELD, Suely (org.). Fundamentos da vigilância sanitária. Rio de janeiro: Fiocruz. 

SOUZA, Carlos Eduardo Leivas. Medicina Interna: do Diagnóstico. POA: Artes Médicas. 

WYNGAARDEN, James V.; M. D. e Lloyd H. Smith. Jr., M.D. Cecil Tratado de Medicina Interna. 

Interamericana. 

 

MÉDICO PSIQUIÁTRICO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Doenças Psiquiátricas; Organização de Sistemas de Serviços de Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), o 

Programa Saúde da Família (PSF); 2) Atenção Primária à Saúde (APS); Promoção da saúde; prevenção de 

doenças;  Prevenção em traumas no trânsito e por violência interpessoal; Uso de drogas (tabaco, álcool, 

maconha, cocaína, sedativos e excitantes do SNC, alucinógenos);  Sistema de registro, notificações de 

doenças, atestados; Vigilância epidemiológica;  Vigilância sanitária;  Epidemiologia;  Bases clínico-

epidemiológicas das condutas médicas;  Medidas de frequência de doenças, medidas de associação;  

Rastreamento de doenças;  Testes Diagnósticos: Sensibilidade e especificidade; Delineamentos de pesquisas; 

Identificação e/ou controle de erros aleatórios e sistemáticos em pesquisa epidemiológica; Validação; 

Principais indicadores da saúde da população brasileira; Ética Profissional; Legislação e políticas em saúde 

mental. Terapêutica: psicofarmacologia, psicoterapias, psicanálise, Práticas institucionais em saúde mental: o 

nascimento do manicômio, a psiquiatria preventiva e comunitária, as comunidades terapêuticas, a criação de 

serviços substitutivos ao manicômio, Atenção ao paciente judiciário, Transtornos psiquiátricos na clínica 

geral; abordagem psiquiátrica dos quadros demenciais, diagnóstico e tratamento dos transtornos ocasionados 

pelo álcool, transtornos relacionados ao uso de drogas, esquizofrenia, depressões, transtornos fóbicos-

ansiosos e obsessivo-compulsivo, transtornos dissociativos e conversivos, transtornos somatoformes, 

transtornos alimentares, abordagem psicodinâmica dos transtornos neuróticos, e transtornos psiquiátricos na 

infância,Diagnóstico em Psiquiatria, Emergências psiquiátricas. Psicopatologia. Transtornos mentais 

orgânicos, 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 e somatoformes, Transtornos de personalidade e de comportamento em 

adultos, Transtornos emocionais e de comportamento com início na infância e adolescência, análise de 

indicadores da saúde  e política nacional de atenção básica . 
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PROFESSOR AUXILIAR PEB I 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: a educação na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988; FUNDEB: abrangência e importância; direitos da criança e do adolescente; a educação na Lei de 
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DIRETOR DE ESCOLA 

 

CONTEÚDO: CONHECIMENTO ESPECÍFICO:  

- Gestão da escola e emancipação humana. 

- Os estudos sobre a escola: problemas e perspectivas. 

- A articulação dos saberes, a antiga e a nova transdisciplinaridade, o desafio da complexidade, os três 

princípios da reaprendizagem pela religação, os sete saberes. 

- Gestão participativa, eficácia escolar, liderança do Diretor, autonomia da escola.    

- Liderança participativa: estilos. 

- A administração da escola pública: equívocos e implicações. 

- O administrador da educação e sua identificação com a própria condição de educador. 

- A natureza do trabalho pedagógico como determinante da sua administração. 

- O sentido do planejamento. 

- O planejamento como método da práxis pedagógica. 
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- Processo de planejamento. 

- Projeto de Ensino – Aprendizagem. 

- Os pilares da educação. 

- Relação professor aluno: indisciplina, moralidade e conhecimento. 

- Avaliação: metodologia, finalidade. 

- A sociedade de informação, interatividade e desafios para a educação. 

- Novos desafios para educação que desejamos. 

- A Educação na Constituição Federal de 1998. 

- Diretrizes e fundamentos legais da Educação Básica. 

- Direitos da Criança e do Adolescente. 

- A Educação Básica na nova LDB. 

- Financiamento da Educação. 

 - Ensino Fundamental de 9 anos. 

 - As teorias da educação e o problema da marginalidade. 

 - A ação supervisora e a construção do projeto de avaliação escolar. 

 - Inclusão. 

 - Educação e sociedade: perspectiva política da prática educativa. 

 - O diretor de escola: a escola e a direção. 

- O diretor como líder da escola. 

- A escola e a comunidade. 

- A importância do trabalho inovador. 

- Relações humanas da escola com a comunidade. 

- Órgãos colegiados.  

- Sistema de Ensino. 

- Planejamento. 

- Direitos da Criança e do Adolescente. 

- Gestão. 

- O processo de avaliação do desenvolvimento e do desempenho escolar como instrumento de análise e de 

acompanhamento, intervenção e reorientação da ação pedagógica. 

- A sociedade de informação, interatividade e os desafios para a educação. 

- A carreira do magistério no município de Presidente Bernardes.  

CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS: atualidades gerais, no plano nacional e internacional, obtidos 

em meios de comunicação em geral, e conhecimentos locais, com base em dados gerais e históricos do 

Município de Presidente Bernardes/SP. 
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SUPERVISOR DE ENSINO 

CONTEÚDO: CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

- O município e sua capacidade de organização. 

- Descentralização do ensino: análise conceitual, evolução. 
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- A Filosofia na formação do Educador. 

- Administração, Supervisão, Organização e Funcionamento da Educação Brasileira. 

- A supervisão a serviço do serviço que a escola deve prestar à sociedade: o conflito entre a lógica do direito à 

educação e a lógica do mercado educacional; a distinção entre as ideias de informação, conhecimento e saber; 

a questão da supervisão, currículo e avaliação;  o papel do Supervisor por formação e dever de ofício; a 

escola como instituição; a natureza do trabalho pedagógico e a natureza da relação pedagógica. 

- Gestão democrática. 

- A Educação e planejamento: a escola como núcleo de gestão. 

- As exigências do ato de ensinar. 

- As funções da escola, a estrutura didática e a qualidade de ensino. 

- Transdisciplinaridade. 

- Os projetos de trabalho e a necessidade de mudança na educação e na função da escola. 

- Reflexão critica sobre a supervisão Educacional. 

- A Educação na constituição de 1988. 

- Educação Básica na nova LDB. 

- Direitos da Criança e do Adolescente. 

- Financiamento da Educação. 

- Ensino Fundamental de 9 anos. 

- O lado gente de um profissional. 

- O trabalhador do século XXI. 

- As teorias da educação e o problema da marginalidade. 

- A ação supervisora e a construção do projeto de avaliação escolar. 

- O supervisor de Ensino e a construção do Projeto Pedagógico. 

- Inclusão. 

- Educação e sociedade: perspectiva política da prática educativa. 

- Recuperando a proposta pedagógica de Emília Ferreiro. 

- Sociedade de informação interatividade e desafios para a educação. 

- As dimensões da competência do educador. 

- Planejamento. 

- Gestão educacional. 

- os desafios da educação que desejamos. 

CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS: atualidades gerais, no plano nacional e internacional, obtidos 

em meios de comunicação em geral, e conhecimentos locais, com base em dados gerais e históricos do 

Município de Presidente Bernardes/SP. 
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