
 

 

 1 

 
 
 

 
EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2019 

 

A Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista TORNA PÚBLICA as instruções relativas à abertura de 
inscrições ao Concurso Público para o exercício dos cargos abaixo descriminados, conforme Tabela do item 
1.2, deste Edital.  

O Concurso Público será regido pelas instruções especiais a seguir transcritas. 

1.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações sendo sua 
execução de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM. 

1.2. Os cargos, os códigos dos cargos (Cód.), o número de vagas, a escolaridade mínima e demais requisitos 
necessários para habilitação, a jornada de trabalho e os valores dos respectivos vencimentos, são os 
constantes da Tabela abaixo: 

Cód. Cargo Vagas 
Escolaridade / Requisitos 

Específicos 

Carga 
Horária 

Semanal 

Venci- 
mentos 

(R$) 

Valor 
Inscrição 

(R$) 

101 AGENTE DE TRÂNSITO 2 
Ensino médio; CNH categoria AB; 
Domínio do Código de Trânsito 
Brasileiro  

12X36 
 1.513,00 68,00 

102 ARQUITETO 1 
Formação Superior em Arquitetura 
e registro no CREA 40h 3.222,00 92,00 

103 AUXILIAR DE DENTISTA 1 
Ensino Médio e curso ABS 
(Auxiliar de Saúde Bucal) 40h 1.142,00 68,00 

104 CIRURGIÃO DENTISTA 2 
Formação Superior em 
Odontologia e registro 
correspondente 

20h 3.222,00 92,00 

105 CONTADOR 1 
Formação Superior em Ciências 
Contábeis e registro CRC; 
Conhecimentos de informática 

40h 3.222,00 92,00 

106 EDUCADOR ESPORTIVO 3 
Bacharel ou Licenciatura Plena em 
Educação Física e Registro no 
CREF 

30h 2.732,00 92,00 

107 
ELETRICISTA DE 
MANUTENÇÃO 1 

Ensino Médio Completo e curso de 
qualificação de eletricista de 
manutenção ou instalador com 
carga horária mínima de 180 horas 

40h 1.343,00 68,00 

108 ENGENHEIRO AGRONÔMO 1 
Formação Superior em Agronomia 
e registro no CREA 40h 3.222,00 92,00 

109 ENGENHEIRO AMBIENTAL 1 
Formação Superior em Engenharia 
Ambiental e registro no CREA 40h 3.222,00 92,00 

110 ENGENHEIRO CIVIL I 2 
Formação Superior em Engenharia 
Civil e registro no CREA 40h 3.222,00 92,00 

111 ENGENHEIRO ELETRICO 1 
Formação Superior em Engenharia 
Elétrica e registro no CREA 40h 3.222,00 92,00 

112 FARMACÊUTICO 1 
Formação Superior Específica e 
registro no CRF 30h 3.222,00 92,00 

113 FISCAL DE OBRAS I 1 

Técnico em Edificações – Nível 
Médio, conhecimento básico em 
informática, CNH – categoria “B” 
com anotação no documento 
quanto ao exercício de atividade 
remunerada. 

40h 1.513,00 68,00 

114 FISCAL DE POSTURAS I 1 

Ensino Médio, CNH – categoria “B” 
com anotação no documento 
quanto ao exercício de atividade 
remunerada. 

40h 1.513,00 68,00 
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115 FISCAL DE RENDAS 1 

Formação Superior em Direito, 
Ciências Contábeis, Administração 
de Empresas ou Economia e 
registro correspondente 

40h 3.222,00 92,00 

116 FONOAUDIOLOGO 1 
Formação Superior Específica e 
registro correspondente 30h 2.001,00 92,00 

117 
MÉDICO AMBULATORIAL 
CARDIOLOGISTA 1 

Formação Superior Específica e 
registro correspondente 16h 6.104,00 92,00 

118 
MÉDICO AMBULATORIAL 
CLÍNICO GERAL 4 

Formação Superior Específica e 
registro correspondente 16h 6.104,00 92,00 

119 
MÉDICO AMBULATORIAL 
DERMATOLOGISTA 1 

Formação Superior Específica e 
registro correspondente 16h 6.104,00 92,00 

120 
MÉDICO AMBULATORIAL 
ENDOCRINOLOGISTA 1 

Formação Superior Específica e 
registro correspondente 16h 6.104,00 92,00 

121 
MÉDICO AMBULATORIAL 
GINECOLOGISTA 1 

Formação Superior Específica e 
registro correspondente 16h 6.104,00 92,00 

122 
MÉDICO AMBULATORIAL 
INFECTOLOGISTA 1 

Formação Superior Específica e 
registro correspondente 16h 6.104,00 92,00 

123 
MÉDICO AMBULATORIAL 
NEUROLOGISTA  1 

Formação Superior Específica e 
registro correspondente 16h 6.104,00 92,00 

124 
MÉDICO AMBULATORIAL 
ORTOPEDISTA  1 

Formação Superior Específica e 
registro correspondente 16h 6.104,00 92,00 

125 
MÉDICO AMBULATORIAL 
OTORRINOLARINGOLOGISTA 1 

Formação Superior Específica e 
registro correspondente 16h 6.104,00 92,00 

126 
MÉDICO AMBULATORIAL 
PEDIATRA  2 

Formação Superior Específica e 
registro correspondente 16h 6.104,00 92,00 

127 
MÉDICO AMBULARORIAL 
PNEUMOLOGISTA 

1 
Formação Superior Específica e 
registro correspondente 16H 6.104,00 92,00 

128 
MÉDICOAMBULATORIAL 
PSIQUIATRA 

1 
Formação Superior Específica e 
registro correspondente 16H 6.104,00 92,00 

129 
MÉDICO AMBULATORIAL 
UROLOGISTA  1 

Formação Superior Específica e 
registro correspondente 16h 6.104,00 92,00 

130 
MÉDICO AMBULATORIAL 
VASCULAR 1 

Formação Superior Específica e 
registro correspondente. 16h 6.104,00 92,00 

131 NUTRICIONISTA I 1 

Formação Superior Específica e 
registro correspondente; 
conhecimentos em legislação da 
ANVISA 

40h 3.222,00 92,00 

132 
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
TERRAPLANAGEM 1 

Ensino Fundamental Incompleto; 
motorista categoria D 40h 1.804,00 49,00 

133 
PROF. EDUCAÇÃO BASICA II 
(PEB II 30H) - ARTES 5 

Possuir diploma registrado no 
órgão técnico competente ou 
certificado de conclusão de 
Licenciatura Plena na disciplina de 
Artes  

30h 2.902,00 92,00 

134 
PROF. EDUCAÇÃO BASICA II 
(PEB II 30H) - CIÊNCIAS 4 

Possuir diploma registrado no 
órgão técnico competente ou 
certificado de conclusão de 
Licenciatura Plena na disciplina de 
Ciências Naturais/Biológicas 

30h 2.902,00 92,00 

135 
PROF. EDUCAÇÃO BASICA II 
(PEB II 30H) - EDUC.FISICA 3 

Possuir diploma registrado no 
órgão técnico competente ou 
certificado de conclusão de 
Licenciatura Plena na disciplina de 
Educação Física com CREF 

30h 2.902,00 92,00 

136 
PROF. EDUCAÇÃO BASICA II 
(PEB II 30H) - GEOGRAFIA 3 

Possuir diploma registrado no 
órgão técnico competente ou 
certificado de conclusão de 
Licenciatura Plena na disciplina de 
Geografia 

30h 2.902,00 92,00 
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137 
PROF. EDUCAÇÃO BASICA II 
(PEB II 30H) - HISTÓRIA 2 

Possuir diploma registrado no 
órgão técnico competente ou 
certificado de conclusão de 
Licenciatura Plena na disciplina de 
História 

30h 2.902,00 92,00 

138 
PROF.EDUCAÇÃO BASICA(II) 
PEB II- LINGUA 
ESTRANGEIRA INGLÊS 

2 

Possuir diploma registrado no 
órgão técnico competente ou 
certificado de conclusão de 
Licenciatura Plena na disciplina de 
Inglês 

30h 2.902,00 92,00 

139 
PROF. EDUCAÇÃO BASICA II 
(PEB II 30H) - PORTUGUES 5 

Possuir diploma registrado no 
órgão técnico competente ou 
certificado de conclusão de 
Licenciatura Plena na disciplina de 
Português 

30h 2.902,00 92,00 

140 
PROF. EDUCAÇÃO BASICA II 
(PEB II 30H) - MATEMATICA 3 

Possuir diploma registrado no 
órgão técnico competente ou 
certificado de conclusão de 
Licenciatura Plena na disciplina de 
Matemática 

30h 2.902,00 92,00 

141 PSICOLOGO I 1 
Formação Superior em Psicologia 
e registro correspondente 30h 2.732,00 92,00 

142 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
(12X36) 6 

Curso Técnico Específico (Nível 
Médio) e COREN. 12x36 1.804,00 68,00 

143 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
(40H) 3 

Curso Técnico Específico (Nível 
Médio) e COREN. 40h 1.804,00 68,00 

144 TECNICO EM EDIFICAÇÕES I 1 
Curso Técnico em Edificação 
(Nível Médio); conhecimentos de 
informática   

40h 2.171,00 68,00 

145 TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 
Formação Superior Específica e 
registro correspondente 30h 2.001,00 92,00 

146 TOPÓGRAFO 1 
Curso Técnico em Agrimensura 
(Nível Médio) e registro no CREA. 40h 2.133,00 

68,00 
 

1.3. Os vencimentos, cargos, requisitos e jornada de trabalho têm como base os Decreto n° 5.772 de 
23/03/2011 e Decreto n° 5.830 de 27/07/2011, Lei Complementar n° 213, 22/04/2003, Lei Complementar 
nº 405, 13/10/2010, Lei Complementar nº 531, 14/12/2018 , Lei Complementar n° 231, 08/01/2004 - 
Estatuto do Magistério Público do Município de Campo Limpo Paulista, Lei Complementar nº 515, de 
18/10/2017, considerando suas respectivas alterações. 

1.4. O Concurso destina-se a selecionar candidatos para preenchimento, sob o Regime Estatutário, das 
vagas relacionadas na Tabela no item 1.2, nesta data, e mais as que vagarem ou que forem criadas 
durante o prazo de validade do Concurso e serão providas mediante nomeação dos candidatos nele 
habilitados, observada a disponibilidade financeira e de conveniência da Administração. 

1.4.1. Os candidatos aprovados, que excederem o quantitativo de vagas dispostas na Tabela do item 
1.2 deste Edital, passarão a constituir um cadastro de reserva pelo período de validade do 
Concurso, cabendo-lhes a responsabilidade de manter atualizado seu endereço para fins de 
convocação, sob pena de serem considerados desistentes. 

1.4.2. Após a divulgação da homologação do Concurso Público, todos os atos referentes ao mesmo 
deverão ser acompanhados pelo candidato no site da Prefeitura Municipal de Campo Limpo 
Paulista, www.campolimpopaulista.sp.gov.br, no link Concurso Público/Editais. 

1.5. Os vencimentos mencionados na Tabela do item 1.2 referem-se ao mês de Julho de 2019 e serão 
reajustados de acordo com os percentuais aplicados pela Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista 
aos salários dos servidores públicos municipais da mesma categoria. 

1.6. É de inteira responsabilidade dos candidatos verificar o andamento do Concurso Público em todas as 
suas fases através das publicações no Diário Oficial do Município e no site institucional 
(www.campolimpopaulista.com.br), link Concurso Público/Editais. 

1.7. O Concurso Público será realizado na cidade de Campo Limpo Paulista/SP. 
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1.8. Os Anexos, parte integrante deste Edital são os que seguem: 
1.8.1. Anexo I – Descrições sumárias das atribuições dos cargos. 

1.8.2. Anexo II – Programas das Provas. 

1.8.3. Anexo III – Formulário para interposição de recurso. 

1.8.4. Anexo IV – Formulário de Requerimento de Candidato com Deficiência e/ou Solicitação de 
Condição Especial para Realização da Prova. 

1.8.5. Anexo V – Formulário para entrega de Títulos. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

INSTRUÇÕES GERAIS E ESPECIAIS QUANTO À INSCRIÇÃO: 

2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em seus anexos e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais 
retificações, comunicados e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais o 
candidato não poderá alegar desconhecimento. 

2.2. É vedada a participação neste Certame de qualquer dos membros integrantes da Comissão do Concurso 
Público ou das bancas examinadoras. 

2.2.1. Qualquer desobediência à proibição prevista no item anterior ou, constatado a qualquer tempo 
que determinado candidato tenha sido beneficiado por obtenção de informações privilegiadas, 
será o infrator eliminado do Certame sem prejuízo de responsabilização civil. 

2.3. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de 
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso Público. 

2.4. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar atentamente as 
informações sobre a aplicação das provas, em especial o item a seguir.  

2.5. É permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo desde que pertencentes a bloco diferentes, 
conforme tabela abaixo:  

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS POR BLOCOS 

Bloco A Bloco B 

• Arquiteto 
• Auxiliar de Dentista 
• Contador 
• Eletricista de Manutenção 
• Engenheiros (todos) 
• Fiscal de Posturas I 
• Professores (todos) 
• Técnico em Edificações I 
• Topógrafo 
• Operador de Máquina e Terraplanagem 
• Técnico de Enfermagem (12 x 36) 
 

• Agente de Trânsito 
• Cirurgião Dentista 
• Educador esportivo 
• Farmacêutico 
• Fiscal de Obras 
• Fonoaudiólogo 
• Médicos (todas as especialidades) 
• Nutricionista 
• Fiscal de Rendas 
• Psicólogo 
• Técnicos em Enfermagem (40h) 
• Terapeuta Ocupacional 

2.5.1. Caso seja efetuada mais de uma inscrição para cargos pertencentes ao mesmo bloco, será 
considerado, para efeito deste Concurso Público, aquela em que o candidato estiver presente na 
prova objetiva, sendo considerado ausente nas demais opções. 

2.6. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a habilitação no 
Concurso Público e no ato da contratação, irá satisfazer as seguintes condições: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condições de igualdade de direitos com os 

brasileiros; em caso de nacionalidade portuguesa, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, 
nos termos do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal; 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 
c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; 
d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) comprovar escolaridade/pré-requisitos exigidos para o cargo; 



 

 

 5 

g) não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício do cargo público, achando-se no pleno 
gozo de seus direitos civis e políticos; 

h) submeter-se, por ocasião da contratação, ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, 
a ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e mental, não 
cabendo qualquer recurso; 

i) apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e 
quanto ao recebimento de proventos decorrentes de aposentadorias e pensões; 

j) preencher as exigências para provimento do cargo segundo o que determina a Lei e a Tabela do item 
1.2 do presente Edital; 

k) não ter sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço 
público, bem como não ter sido demitido por justa causa ou a bem do serviço público. 

2.7. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas no item anterior deste 
Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação quando da contratação, sob pena de desclassificação 
automática, não cabendo recurso.  

2.8. As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da Internet no período do dia 14 de agosto de 
2019 até o dia 19 de setembro de 2019. 

2.8.1. O período de inscrição poderá ser prorrogado por necessidade de ordem técnica e/ou 
operacional, a critério da Comissão do Concurso Público e do IBAM. 

2.8.2. A prorrogação de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para 
todos os efeitos legais a comunicação feita no endereço eletrônico www.ibamsp-
concursos.org.br. 

2.9. Os valores das inscrições para cada cargo são os estabelecidos na Tabela constante do item 1.2 deste 
Edital. 

2.10. Ao se inscrever o candidato deverá indicar o código da opção do cargo para o qual pretende concorrer, 
conforme tabela constante do item 1.2 deste Edital. 

2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira responsabilidade do 
candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista e ao Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal – IBAM o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher esse 
documento oficial de forma completa, e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 

2.11.1. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração das opções dos cargos. 

2.11.2. Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga. 
2.11.3. Não haverá devolução da importância paga seja qual for o motivo alegado. 

2.11.4. É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição no presente Concurso Público para 
terceiros, para outros concursos ou para outro cargo. 

2.11.5. Não serão aceitas inscrições por via postal ou que não estejam em conformidade com o disposto 
neste Edital. 

2.12. O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, deverá solicitá-la, por meio 
de SEDEX, endereçado à Caixa Postal 68.021 – aos cuidados do IBAM-SP – Departamento de 
Concursos CEP: 04045-972, REF. Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista – CONCURSO 
PÚBLICO 01/2019 no mesmo período destinado às inscrições (de 14/08 a 19/09/2019), 
IMPRETERIVELMENTE.  

2.12.1. O formulário para solicitação de condição especial consta do Anexo IV deste Edital. 
2.12.2. Além do requerimento mencionado no item 2.12.1, o candidato deverá, obrigatoriamente, 

anexar laudo médico que justifique a solicitação de condição especial para a realização das 
provas. 

2.12.3. Não será concedida condição especial ao candidato que não apresentar o laudo médico 
conforme item 2.12.2. 

2.12.4. O candidato que não encaminhar seu requerimento de solicitação de condição especial para a 
realização da prova juntamente com o laudo mencionado no item 2.12.2 até o término das 
inscrições, seja qual for o motivo alegado, não terá a condição atendida. 

2.12.5. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do 
pedido. 

2.12.6. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à 
possibilidade de fazê-las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu 
favorecimento. 
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2.12.7. O candidato está ciente que a realização da prova nas condições do Item 2.12, não significa que 
ele será automaticamente considerado apto na perícia que será realizada por profissional 
indicado pela Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista. 

2.12.8. Para efeito do prazo estipulado no item 2.12, será considerada a data de postagem fixada pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

2.12.9. O IBAM não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo e do 
requerimento de solicitação condição especial ao seu destino. 

2.13. O(A) candidato(a) poderá requerer ser tratado pelo gênero e nome social durante a realização das 
provas e qualquer outra fase presencial devendo, no período destinado à inscrição, entrar em contato 
com o IBAM através do e-mail atendimento@ibamsp-concursos.org.br e informar o nome social pelo qual 
deseja ser tratado, sendo responsável pelas informações prestadas. 

2.13.1. Quando das publicações dos resultados e divulgações no site do IBAM, será considerado o 
nome e gênero constantes no registro civil e informado pelo(a) candidato(a) no formulário de 
Inscrição. 

2.13.2. O(A) candidato(a) que não efetuar a solicitação mencionada no item 2.13 no período destinado 
às inscrições não poderá alegar prejuízo ou constrangimento arcando com as consequências 
advindas de sua omissão. 

2.14. O candidato que tenha exercido efetivamente a função de jurado a partir da vigência da Lei Federal nº 
11.689/2008 e até o último dia do período das inscrições para este Concurso Público, poderá solicitar 
esta opção para critério de desempate. O documento comprobatório deverá ser enviado por meio de 
SEDEX, endereçado à Caixa Postal 68.021 – aos cuidados do IBAM-SP – Departamento de Concursos 
CEP: 04045-972, REF. Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista – CONCURSO PÚBLICO 01/2019 
no mesmo período destinado às inscrições (de 14/08 a 19/09/2019), IMPRETERIVELMENTE.  

2.14.1. O candidato que não atender ao item 2.14 deste Capítulo, não terá sua condição de jurado 
utilizada como critério de desempate. 

2.15. A inscrição do candidato com deficiência deverá obedecer, rigorosamente, o disposto no Capítulo 3 do 
presente Edital. 

 

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO 

2.16. Caso o candidato tenha a intenção de se inscrever com isenção para mais de um cargo, o mesmo 
deverá adotar os procedimentos abaixo para cada um dos cargos. 

2.17. Nos termos da Lei Municipal de n° 2.391 de 28 de junho de 2019, os candidatos poderão solicitar isenção 
de pagamento do valor da inscrição, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, desde que atendidos os 
seguintes requisitos:  

a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal -CADÚnico, de 
que trata o Decreto Federal de n° 6135 de 26 de junho de 2007, cuja renda familiar mensal per capita 
seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional; ou 

b) forem doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde; ou 
c) comprovarem a doação de sangue a órgãos oficiais e entidades credenciadas pela União, Estado ou 

Município, no mínimo 3 (três) vezes em um período de 12 (doze meses).   

2.18. O candidato que se enquadrar na letra “a”, “b” ou “c” do item 2.17, poderá solicitar a isenção do 
pagamento do valor da inscrição, seguindo os procedimentos a seguir: 

1. Acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019; 
2. Localizar, no site, o “link” deste Concurso Público; 
3. Preencher total e corretamente o cadastro dos dados solicitados; 
4. Transmitir os dados, conforme informação constante na página; 
5. Imprimir o requerimento de isenção; 
6. Assinalar a opção desejada conforme letra “a”, “b” ou “c” do item 2.17;  
7. Assinar o requerimento/declaração que as informações prestadas são verdadeiras, sob pena de 

sofrer as sanções dispostas em lei.  
8. Protocolar em envelope com a indicação “REF: Envio de Requerimento e de Documento de 

Solicitação de Isenção do Pagamento da Inscrição - Concurso Público de Campo Limpo Paulista”, os 
documentos comprobatórios estabelecidos e o requerimento de isenção da inscrição, no setor de 
protocolo da Prefeitura de Campo Limpo Paulista, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255 – 
Centro, Campo Limpo Paulista/SP, das 11 às 16 horas, nos dias 15 e 16 /08/2019. 
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• Para candidatos que se enquadrem na letra “a” do item 2.17:  

2.19. Para candidato que esteja enquadrado na situação descrita na letra “a” do item 2.17, que desejar 
requerer isenção da inscrição deverá comprovar essa situação entregando os seguintes documentos:  

a) Cópia do RG; 
b) Cópia do CPF; 

c) Comprovante do Cadastro Único, emitido através da “Consulta Cidadão” no site 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/?codServico=1180, emitido em data não 
superior a 06 (seis) meses. 

 

• Para candidatos que se enquadrem na letra “b” do item 2.17:  

2.20. Para candidato que esteja enquadrado na situação descrita na letra “b” do item 2.17, que desejar 
requerer isenção da inscrição deverá comprovar essa situação entregando os seguintes documentos: 

a) Cópia do RG; 
b) Cópia do CPF;  

c) Atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito 
regularmente no CRM, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem 
como a data da doação. 

 

• Para candidatos que se enquadrem na letra “c” do item 2.17:  

2.21. Para candidato que esteja enquadrado na situação descrita na letra “c” do item 2.17, que desejar 
requerer isenção da inscrição deverá comprovar essa situação entregando os seguintes documentos: 

a) Cópia do RG; 
b) 03 (três) comprovantes de doações de sangue no período de 12 (doze) meses, em órgãos e 

entidades credenciadas pela União, Estado ou Município. 

2.22. A ausência de qualquer um dos documentos acima listados acarretará no indeferimento do pedido de 
isenção. 

2.23. O Edital de resultado da análise feita aos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição tem 
data prevista de divulgação para o dia 28/08/2019, no site do IBAM (www.ibamsp-concursos.org.br) e da 
Prefeitura (http://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/). 

2.24. O candidato que tiver seu pedido de isenção do valor de inscrição indeferido poderá, nos dias e 
condições informados no Edital de resultado da análise dos pedidos de isenção, interpor recurso contra o 
indeferimento. 

2.25. O candidato que tiver seu pedido de isenção do valor de inscrição deferido, estará automaticamente 
inscrito no presente Concurso Público não havendo necessidade de imprimir ou pagar boleto. 

2.26. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido, caso deseje participar do Concurso, deverá 
acessar a “área do candidato” do Concurso Público 01/2019 no site do IBAM e imprimir o boleto do valor 
correspondente à inscrição para quitação até o dia 20/09/2019. 

2.27. Não serão aceitas solicitações de isenção do pagamento do valor da inscrição após o dia 16/08/2019 ou 
por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. 

2.28. A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo candidato, o que 
poderá acarretar em deferimento ou não de seu pedido. 

2.29. Os pedidos de isenção ou redução do pagamento do valor da inscrição serão analisados pela Prefeitura 
de Campo Limpo Paulista. 

2.30. Verificada, em qualquer tempo, a ocorrência de fraude ou falsidade em prova documental ou declaração 
do interessado, a exigência será considerada como não satisfeita e sem efeito o ato praticado em 
consequência de sua apresentação ou estando sujeito a:  

a) cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constada antes da 
homologação de resultado, nos termos do inciso I, do artigo 2° da lei municipal 2.391/19;  

b) exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constada após a homologação do resultado e antes 
da nomeação para o cargo, nos termos do inciso II, do artigo 2° da lei municipal 2.391/19;  

c) declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constada após a sua publicação, nos 
termos do inciso III, do artigo 2° da lei municipal 2.391/19. 
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PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 

2.31. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet, do dia 14 de agosto de 2019 até o dia 
19 de setembro de 2019 e para inscrever-se o candidato deverá: 

2.31.1. Acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br. 

2.31.2. Localizar o link correlato ao presente Concurso Público. 

2.31.3. Ler, na íntegra e atentamente, este Edital. 

2.31.4. Preencher total e corretamente o formulário de inscrição optando pelos cargos que deseja 
concorrer. 

2.31.5. Conferir e transmitir os dados informados. 

2.31.6. Imprimir o boleto bancário. 

2.31.7. Efetuar o pagamento do boleto. 

2.32. Para pagamento do valor da inscrição conforme descrito na Tabela do item 1.2 será utilizado o boleto 
bancário gerado no ato da inscrição que deverá ser quitado até o dia 20/09/2019 respeitado o horário 
bancário. 

2.32.1. Para segurança do candidato, aconselha-se que o pagamento do boleto seja feito, 
preferencialmente, na rede bancária.  

2.32.2. O IBAM e a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista não se responsabilizam por 
pagamentos feitos em Supermercados, Correios, Lojas e Casas Lotéricas ou qualquer 
outro estabelecimento desse gênero. 

2.32.3. O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o dia 20/09/2019, caso contrário, não 
será considerado. 

2.32.4. 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. 

2.32.5. Não será aceito pagamento correspondente à inscrição por depósito em caixa eletrônico, via 
correio, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em 
conta corrente, condicional, cheque ou fora do período de inscrição ou qualquer outro meio 
diferente do especificado neste Edital. 

2.32.6. O candidato que efetuar o agendamento de pagamento de sua inscrição deverá fazê-lo 
utilizando a opção antecipar, para os casos em que a data coincida com feriado ou evento que 
acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, e 
atentar para a confirmação do débito em sua conta corrente. Não tendo ocorrido o débito do 
valor agendado (e consequente crédito na conta do IBAM) a inscrição não será considerada 
válida.  

2.32.7. As inscrições somente serão consideradas efetivadas após a comprovação do pagamento do 
valor da inscrição. 

2.32.7.1. 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 encerramento das inscrições ou de formas diferentes às estabelecidas neste 
Capítulo. 

2.33. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita a partir de dois dias úteis após o 
pagamento do boleto através do endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
(IBAM) no link correlato ao presente Concurso Público. 

2.33.1. Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br e no link 
“área do candidato”, digitar seu CPF e data de nascimento. Para tanto, é necessário que o 
candidato cadastre esses dados corretamente.  

2.33.2. Caso o candidato não consiga efetuar consultas relativas à sua inscrição, deverá entrar em 
contato com o IBAM por e-mail: atendimento@ibamsp-concursos.org.br. 

2.33.3. As correções dos dados cadastrais poderão ser feitas SOMENTE até o término das inscrições e 
mediante pedido do candidato, por e-mail enviado ao IBAM: atendimento@ibamsp-
concursos.org.br. 

2.33.4. O e-mail enviado ao IBAM deverá conter informações suficientes que permitam a avaliação da 
equipe de atendimento para envio da resposta à dúvida apresentada/ solicitação efetuada pelo 
candidato. 

2.33.5. O candidato que não efetuar as correções dos dados cadastrais (especialmente se o dado a ser 
corrigido for utilizado 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. 
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2.33.6. O candidato inscrito não deverá enviar cópia do documento de identidade ou de qualquer 
documento comprobatório de escolaridade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 
informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da lei. 

2.34. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista 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, erro ou atraso 
dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento dos pagamentos, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

2.34.1. As inscrições devem ser feitas com antecedência, evitando o possível congestionamento de 
comunicação no site www.ibamsp-concursos.org.br nos últimos dias de inscrição. 

2.35. O descumprimento das instruções de inscrição constante deste Capítulo implicará a não efetivação da 
inscrição. 

2.36. O candidato poderá realizar sua inscrição por meio de serviços públicos tais como Telecentros e 
Infocentros do Programa Acessa São Paulo que disponibilizam postos (locais públicos para acesso à 
internet) em todas as regiões do Estado de São Paulo. 

2.36.1. Estes Programas são completamente gratuitos e disponíveis a todo cidadão. 

2.36.2. Para utilizar os equipamentos o candidato deverá efetuar o cadastro, no local, apresentando RG 
e comprovante de residência. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

3.1. A participação de candidato com deficiência no presente Concurso Público será assegurada nos termos 
da Lei 13.146 de 06/07/2015, do artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, 
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, do Decreto Federal n°9.508 de 24 
de setembro de 2018 e da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
3.1.1. O número de vagas reservadas para deficientes para cada cargo é de 5%, observada a aptidão 

plena para o exercício das atribuições do cargo escolhido. 

3.2. O candidato com deficiência, antes de se inscrever deverá verificar se as atribuições do cargo 
especificadas no Anexo I deste Edital são compatíveis com a sua deficiência. 

3.2.1. Os deficientes somente poderão disputar cargos cujas atividades sejam compatíveis com a sua 
deficiência. 

3.3. Conforme o disposto pelo Decreto Federal n°5.296/18, o candidato deverá apresentar no ato da inscrição 
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência. 

3.3.1. A entrega do laudo mencionado no item 3.3 é obrigatória (documento original ou cópia 
autenticada), juntamente com o anexo IV devidamente preenchido.  

3.3.2. O laudo entregue deverá conter nome completo do candidato, CRM e assinatura do profissional 
que o emitiu, estar legível, sob pena de não ser considerado.  

3.3.3. O laudo terá validade apenas para esse Concurso Público e não será devolvido. 

3.3.4. O laudo médico mencionado no item 3.3 deverá ser enviado por meio de SEDEX ou Carta 
Registrada com AR (Aviso de Recebimento), endereçado à Caixa Postal 68.021 – aos cuidados 
do IBAM-SP – Departamento de Concursos CEP: 04045-972, REF. Prefeitura Municipal de 
Campo Limpo Paulista – CONCURSO PÚBLICO 01/2019 no mesmo período destinado às 
inscrições (de 14/08 a 19/09/2019), IMPRETERIVELMENTE.  

3.3.5. O laudo deverá ter sido expedido no prazo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições.  

3.3.6. Para efeito do prazo estipulado no item 3.3.4, será considerada a data de postagem fixada pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

3.3.7. O IBAM não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo e do 
requerimento de solicitação condição especial a seu destino. 

3.4. O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado no dia de aplicação das provas 
deverá especificá-la no formulário de inscrição indicando as condições de que necessita para a 
realização das provas e, ainda, preencher o formulário constante do Anexo IV deste Edital e protocolá-lo 
juntamente com o Laudo. 

3.4.1. A não solicitação de recursos especiais, ou a solicitação feita intempestivamente, implica a sua 
não concessão no dia da realização das provas. 
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3.5. Nas provas realizadas com auxílio de fiscal ledor, o candidato identificará, para cada questão, a 
alternativa que será marcada pelo fiscal indicado pela Coordenação do IBAM na folha de respostas. 

3.5.1. O IBAM e a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista não serão responsabilizados por 
eventuais erros de transcrição cometidos pelo fiscal ledor. 

3.6. Para a realização de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser transcritas pelo mesmo sistema 
devendo o candidato levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção. 

3.7. A realização das provas em condições especiais ficará condicionada à possibilidade de o candidato fazê-
las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu favorecimento frente aos demais 
candidatos. 

3.8. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste capítulo, 
não poderá interpor recurso em favor de sua condição. 

3.9. As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na legislação federal serão 
automaticamente aplicadas no cumprimento deste Edital. 

3.10. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção. 

3.11. A deficiência não poderá ser apresentada como motivo para justificar a concessão de readaptação ou de 
aposentadoria por invalidez. 

3.12. O candidato com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, nota de corte, duração, data, horário e 
local de realização das provas. 

3.13. Os candidatos com deficiência aprovados constarão da listagem geral dos aprovados por cargo e de 
listagem especial. 

3.14. Os candidatos com deficiência aprovados deverão submeter-se, quando convocados, a exame médico a 
ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do 
candidato como pessoa com deficiência ou não, e o grau/compatibilidade de deficiência capacitante para 
o exercício da função, observada a legislação aplicável à matéria. 

3.15. A compatibilidade será determinada por meio de avaliação médica oficial ou credenciada pela Prefeitura 
Municipal de Campo Limpo Paulista. 

3.16. Da decisão da Avaliação Médica Oficial não caberá recurso. 

3.17. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do 
direito a ser admitido para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 

3.18. A divulgação da relação de solicitações deferidas e indeferidas para a concorrência no presente 
Concurso Público como candidato com deficiência está prevista para o dia 11/10/2019 nos sites do IBAM 
e da Prefeitura. 

3.18.1. O candidato cuja inscrição na condição de pessoa com deficiência tenha sido indeferida poderá 
interpor recurso, conforme instruções contidas no Edital e deferimento/indeferimento de inscrição 
como pessoa com deficiência. 

3.18.2. O candidato que não interpuser recurso no prazo estipulado será responsável pelas 
consequências advindas de sua omissão. 

 

4. DAS PROVAS E SEU JULGAMENTO  

4.1. A seleção dos candidatos será realizada nas seguintes etapas:  

• Provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório para todos os candidatos;  

• Provas de títulos de caráter classificatório para os candidatos habilitados nas provas objetivas para os 
cargos de Professor (todos). 

 

5. DAS PROVAS OBJETIVAS  

5.1. A prova objetiva, para todos os cargos, tem como data prevista para aplicação o dia 20 de outubro 
de 2019. 

5.1.1. A aplicação da prova na data prevista no item anterior dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à realização das mesmas, podendo utilizar eventualmente o dia 27/10/2019. 

5.1.2. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nas 
escolas localizadas na cidade de Campo Limpo Paulista, a Prefeitura e o IBAM reservam-se o 
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direito de alocá-los em cidades próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade 
quanto ao transporte e alojamento dos candidatos.  

5.2. Havendo alteração da data prevista no item 5.1, as provas poderão ocorrer em outra data, aos domingos. 

5.3. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados oportunamente através 
de Edital de Convocação para as provas a ser publicado no dia 11/10/2019 no site do IBAM -             
www.ibamsp-concursos.org.br e da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista- 
http://www.campolimpopaulista.sp.gov.br, no link Concurso Público/Editais 
5.3.1. O IBAM poderá enviar informações referentes à convocação por e-mail, no endereço eletrônico 

informado pelo candidato no ato da inscrição, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato 
a manutenção/atualização de seu correio eletrônico. 

5.3.2. Não serão encaminhados informativos a candidatos cujo endereço eletrônico informado no 
Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto. 

5.3.3. O IBAM e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista não se responsabilizam por informações de 
endereço eletrônico incorretas, incompletas ou por falha na entrega/recebimento de mensagens 
eletrônicas causada por caixa de correio eletrônico cheia, filtros, anti-spam, eventuais 
truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre 
consultar o site do IBAM para verificar as informações que lhe são pertinentes. 

5.3.4. A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa devendo o candidato 
acompanhar no site do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br e da Prefeitura 
www.campolimpopaulista.sp.gov.br, a publicação do Edital de Convocação para as provas.  

5.3.5. O IBAM e a Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista não se responsabilizam por 
publicações feitas em outros sites ou em jornais diversos sendo as publicações oficiais aquelas 
realizadas nos sites do IBAM e da Prefeitura de Campo Limpo Paulista 

5.4. As provas escritas objetivas serão de caráter classificatório e eliminatório e se constituirão de questões 
objetivas de múltipla escolha, com duração de 03 (três) horas (incluindo o tempo para preenchimento da 
folha de respostas). 

5.4.1. A prova objetiva avaliará o conhecimento dos candidatos nos conteúdos constantes do Anexo II 
deste Edital e terá a seguinte distribuição: 

Cargos Área de Conhecimento 
Número 
de itens 

Arquiteto 
Cirurgião Dentista 
Contador 
Educador Esportivo 
Engenheiros (todos) 
Farmacêutico 
Fiscal de Rendas 
Fonoaudiólogo 
Nutricionista 
Psicólogo I 
Terapeuta Ocupacional 

Língua Portuguesa 15 

Conhecimentos Específicos 25 

Agente de Trânsito 
Auxiliar de Dentista 
Eletricista de Manutenção 
Fiscal de Obras 
Fiscal de Posturas I 
Operador de Máquina de Terraplanagem 
Técnicos de Enfermagem (12x36 e 40h) 
Técnico em Edificações I  
Topógrafo 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 05 

Conhecimentos Específicos 15 

Médicos (todas as especialidades) 
Língua Portuguesa 10 

Políticas de Saúde e Conhecimentos Específicos 20 

Professores (todos) 

Língua Portuguesa  15 

Legislação Educacional 7 

Conhecimentos Pedagógicos 8 

Conhecimentos Específicos 10 
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5.4.2. Cada questão apresentará 4 (quatro) opções de respostas e para cada acerto será computado           
1 (um) ponto. 

5.5. Para serem considerados habilitados na prova objetiva, os candidatos deverão estar enquadrados na 
margem constante da Tabela abaixo, observado o item 5.5.1. 

Cargo Número de candidatos a serem habilitados. 

Professor de Educação Básica II – Artes 
Professor de Educação Básica II – Português 

Estar entre os 35 candidatos com melhor nota, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim e ter 
obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 

Professor de Educação Básica II – Ciências 
Estar entre os 28 candidatos com melhor nota, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim e ter 
obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 

Professor de Educação Básica II – Ed. Física 
Professor de Educação Básica II – Geografia 
Professor de Educação Básica II – Matemática 

Estar entre os 21 candidatos com melhor nota, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim e ter 
obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 

Professor de Educação Básica II – História 
Professor de Educação Básica II – Inglês 
 

Estar entre os 14 candidatos com melhor nota, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim e ter 
obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 

Demais cargos Ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 

5.5.1. Os candidatos que não estiverem contemplados na Tabela acima serão eliminados do Concurso 
Público. 

5.6. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no horário, 
constantes das listas afixadas nos locais de aplicação das provas, no Edital de Convocação divulgado no 
site de Campo Limpo Paulista no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM. 
5.6.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência 

mínima de 30 minutos do horário divulgado no Edital de Convocação para fechamento dos 
portões. 

5.6.2. O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de Convocação para 
fechamento dos portões será automaticamente excluído do Certame, seja qual for o motivo 
alegado para seu atraso. 
5.6.2.1. Não será admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso do candidato no local da prova 

após o horário estabelecido para fechamento dos portões. 

5.6.3. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou repetição de prova ou ainda, 
aplicação da prova em outra data, local ou horários diferentes dos divulgados no Edital de 
Convocação. 

5.6.4. A fim de evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos verifiquem com antecedência o local 
onde realizarão sua prova, a disponibilidade de estacionamento e vagas nas imediações, as 
opções de transporte público consultando antes horários e frequências das linhas de ônibus aos 
domingos bem como, rotas e tempo de deslocamento. 

5.6.5. O IBAM e a Comissão do Concurso Público não se responsabilizam por fatos externos que 
impeçam o candidato de chegar ao local de aplicação das provas no horário apropriado e que 
independem da organização do Concurso Público já que não possuem gerência sobre trânsito 
ou tráfego bem como outras situações que escapam de seu âmbito de atuação. 

5.6.6. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como 
justificativa de sua ausência.  

5.6.7. A ausência do candidato na sala de provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do mesmo e resultará na eliminação do Concurso Público. 

5.7. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original de 
identidade que bem o identifique, e dentro do prazo de validade, ou seja: Cédula Oficial de Identidade 
(RG), Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, OAB, CRC, CRM etc.); Certificado de 
Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação com 
foto ou Passaporte. 

5.7.1. É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o comprovante de inscrição: Boleto 
Bancário pago.  

5.7.1.1. O comprovante de inscrição – boleto bancário pago – não terá validade como 
documento de identidade. 

5.7.2. Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos que não os especificados 
no item 5.7, nem mesmo a via digital. 
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5.7.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a 
identificação do candidato. 

5.7.3.1. Documentos vencidos, violados e rasurados não serão aceitos. 

5.7.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
(trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, 
de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

5.7.4.1. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento apresente 
dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.  

5.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais 
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário 
com comprovação de pagamento realizado na data prevista neste edital, e preenchimento de formulário 
específico. 

5.8.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada pelo 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal com o intuito de se verificar a pertinência da 
referida inscrição. 

5.8.2. Constatada a improcedência da inscrição a mesma será automaticamente cancelada sem direito 
a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos 
dela decorrentes. 

5.8.3. Contra o ato de cancelamento mencionado no item anterior não caberá recurso, 
independentemente de qualquer formalidade. 

5.9. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando garantir a lisura e a idoneidade do 
Concurso Público – o que é de interesse público e, em especial dos próprios candidatos – bem como a 
sua autenticidade, solicitará aos candidatos, quando da aplicação das provas, o registro de sua 
assinatura em campo específico na folha de respostas, bem como de sua autenticação digital.  

5.9.1. Após a assinatura da lista de presença e recebimento por parte do candidato da folha de 
respostas, o mesmo somente poderá se ausentar da sala acompanhado por um fiscal. 

5.10. O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol deverá ter 
justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela coordenação. 

5.11. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como telefone celular (e seus aplicativos), 
aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, tablet, notebook ou similares, 
calculadora, palmtop, relógio com calculadora e/ou receptor, qualquer equipamento que possibilite 
comunicação externa, incorrerá em exclusão do candidato do Certame, mesmo que o aparelho esteja 
dentro do envelope de segurança que será distribuído pelo IBAM. 

5.11.1. Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do 
candidato do local de realização das provas. 

5.11.2. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso seja ativado. 

5.11.3. O IBAM recomenda ao candidato que não leve nenhum dos objetos mencionados nos itens 
anteriores no dia da realização das provas. 

5.11.4. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e o ente público responsável pelo certame, não 
se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos ou objetos ocorrido no local de 
realização das provas, nem por danos neles causados. 

5.11.5. O IBAM e a Comissão do Concurso Público poderão, no dia da realização das provas, solicitar 
que os candidatos que estejam portando mochilas ou grandes volumes, que deixem esses 
pertences aos cuidados do fiscal de sala ou da Coordenação do Prédio que tomará providências 
para que tais materiais sejam lacrados, protegidos e mantidos à distância de seus usuários, 
durante a aplicação das provas. 

5.11.5.1. Aconselha-se que os candidatos levem consigo, no dia da prova, apenas o documento 
de identificação e caneta esferográfica para resolução de sua prova. 

5.12. Durante a prova, não serão permitidas qualquer espécie de consulta a terceiros, a códigos, livros, 
manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa.  

5.12.1. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a 
utilização de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será automaticamente 
eliminado do Concurso Público. 
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5.13. Na prova objetiva, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas personalizadas, 
único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas na capa do caderno de questões e na folha de respostas. 

5.13.1. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa do Caderno de Questões e 
na Folha de Respostas. 

5.13.2. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas deverão ser 
rigorosamente seguidas sendo o candidato único responsável por eventuais erros cometidos. 

5.13.3. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na capa do caderno 
de questões e na folha de respostas. 

5.13.4. Todas as folhas de respostas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico. 
5.13.5. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5.13.6. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 

5.13.7. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar ou, de qualquer modo, danificar a Folha de 
Respostas sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção da 
mesma. 

5.13.8. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

5.14. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos materiais recebidos no 
momento da aplicação das provas não sendo aceitas reclamações posteriores. 

5.14.1. Nos casos de eventual falta de Caderno de Questões / material personalizado de aplicação das 
provas, em razão de falha de impressão, número de provas incompatível com o número de 
candidatos na sala ou qualquer outro equívoco na distribuição de prova/material, o IBAM tem a 
prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não personalizado 
eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação. 

5.15. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada e 
identificada com sua impressão digital. 
5.15.1. Somente após decorrido o tempo de uma hora e meia de início das provas, o candidato poderá 

deixar definitivamente a sala de aplicação. 

5.15.1.1. O horário do efetivo início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os 
devidos esclarecimentos feitos pelo fiscal da sala. 

5.15.1.2. Somente após decorrido o tempo de uma hora e meia o candidato poderá levar consigo 
o Caderno de Questões da Prova Objetiva. 

5.15.1.3. Não serão disponibilizados Cadernos de Provas por outras formas e meios além do 
descrito no item anterior. 

5.15.2. Será anulada a prova do candidato que não devolver a sua folha de respostas. 

5.15.3. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminarem as provas somente poderão deixar o local de 
aplicação juntos devendo assinar a ata de sala para comprovar tal fato. 

5.16. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá levar um 
acompanhante com maioridade legal que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda 
da criança. 

5.16.1. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, 
inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular. 

5.16.2. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova. 
5.16.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de prova. 

5.16.4. Exceto no caso previsto no item 5.16, não será permitida a presença de acompanhante no local 
de aplicação das provas. 

5.17. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude 
de afastamento do candidato da sala. 

 

6. DA PROVA DE TÍTULOS (PARA OS CARGOS DE PROFESSOR) 

6.1. Haverá prova de Títulos para o cargo de Professor (todos), de caráter classificatório para todos os 
candidatos habilitados nas provas objetivas, conforme estabelecido tabela do item 5.5. 
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6.2. As datas, horário de apresentação e local para entrega dos títulos será feita por meio de Edital de 
Convocação a ser publicado por ocasião da divulgação das notas das provas objetivas, nos sites do 
IBAM www.ibamsp-concursos.org.br e da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista 
www.campolimpopaulista.so.gov.br, no link Concurso Público / Editais. 

6.2.1. Poderão ser enviados e-mails aos candidatos habilitados para a entrega dos títulos, porém é de 
responsabilidade dos candidatos tomar conhecimento das datas, local e horários de sua entrega, 
através do edital de convocação mencionado no item anterior. 

6.3. A prova de títulos visa valorizar a formação acadêmica do candidato. 

6.4. Os pontos dos títulos serão somados ao total de pontos obtidos na prova escrita objetiva. 

6.5. Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos títulos. 

6.6. Serão considerados como títulos apenas os relacionados na Tabela abaixo, limitada à pontuação total da 
prova de títulos ao valor máximo estabelecido conforme segue: 

TÍTULOS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR (TODOS) 

TÍTULOS COMPROVANTES 
VALOR 

UNITÁRIO 
(pontos) 

VALOR 
MÁXIMO 

 (pontos) 

STRICTU SENSU – Título de 
Doutor na Área da Educação, 
concluído até a data da 
apresentação dos títulos. 

- Diploma devidamente registrado ou Ata da apresentação 
da defesa de tese, ou declaração/certificado de conclusão 
de curso expedido por instituição oficial, em papel timbrado 
da instituição, contendo data, assinatura e nome do 
responsável pelo documento e reconhecido pelo MEC. 

5,0 5,0 

STRICTU SENSU – Título de 
Mestre na área da Educação, 
concluído até a data da 
apresentação dos títulos. 

- Diploma devidamente registrado ou Ata da apresentação 
da dissertação de mestrado, ou declaração/certificado de 
conclusão de curso expedido por instituição oficial, em papel 
timbrado da instituição, contendo data, assinatura e nome do 
responsável pelo documento e reconhecido pelo MEC. 

3,0 3,0 

LATO SENSU – Título de Pós-
Graduação – duração mínima 
de 360 horas, na área da 
Educação, concluído até a data 
da apresentação dos títulos. 

- Diploma ou Certificado de Pós-Graduação, MBA, 
Especialização devidamente registrado pelo órgão 
expedidor, impresso em papel timbrado da instituição, 
contendo data, assinatura e nome do responsável pelo 
documento, local/livro de registro e reconhecido pelo MEC. 

1,0 3,0 

6.7. Quando o documento relativo à formação acadêmica não comprovar explicitamente que o título se 
enquadra na área exigida na Tabela de Títulos, o candidato poderá entregar, também, o histórico escolar 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou 
programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título.  

6.8. Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função e assinatura 
do responsável, data do documento e, no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de 
doutorado ou de mestrado, deverá constar a data da homologação do respectivo título.  

6.9. No caso de certificado/declaração de conclusão de curso de pós-graduação (especialização), deverão 
constar a carga horária total e o período de realização do curso. 

6.10. No histórico escolar, deverá constar o rol das disciplinas com as respectivas cargas horárias, notas ou 
conceitos obtidos pelo aluno e o título do trabalho, conforme o caso (monografia, dissertação ou tese).  

6.11. Serão analisados, apenas os títulos que contenham as cargas horárias dos cursos e forem apresentados 
em cópias autenticadas. 

6.12. Quando a documentação estiver relacionada a certificados ou diplomas de cursos, estes deverão ser 
apresentados mediante cópia frente e verso, devidamente autenticadas em cartório. 

6.13. Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.  

6.14. Os títulos referentes à conclusão de cursos de pós-graduação em nível de mestrado ou de doutorado 
deverão ser de cursos reconhecidos. 

6.15. Caso o candidato ainda não detenha a posse de seu diploma de mestrado e/ou doutorado, deverá 
apresentar em seu lugar a ata de dissertação e a ata de defesa de tese. 

6.16. O título de curso realizado no exterior somente será considerado válido se o documento estiver traduzido 
para o Português por tradutor juramentado e em conformidade com as normas estabelecidas na 
Resolução nº 01 de 03/04/2001 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. 
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6.17. No ato de entrega de títulos, o candidato deverá entregar, preenchido e assinado o formulário constante 
do Anexo V, além de uma cópia, autenticada em cartório, de cada título declarado.  

6.18. Será admitida a entrega de títulos por intermédio de Procurador, desde que seja apresentado 
instrumento público ou particular, que lhe confira os poderes específicos necessários, acompanhado de 
cópias autenticadas dos documentos de identidade do candidato e de seu Procurador. 

6.19. No caso de instrumento público, não há necessidade de reconhecimento de firma. 

6.20. O candidato que utilizar Procurador assume total responsabilidade pelas informações prestadas por ele, 
arcando com as consequências de eventuais erros. 

6.21. Somente serão analisados os documentos cujas cópias sejam autenticadas (que não serão devolvidas 
em hipótese alguma) e entregues no prazo estabelecido, e em conformidade com as regras dispostas 
neste Capítulo. Não serão analisados os documentos originais e as cópias simples. 

6.22. É vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher todas as condições previstas 
neste capítulo. 

6.23. O protocolo da relação de títulos, com o carimbo do órgão recebedor e assinatura do responsável pelo 
recebimento dos documentos, será entregue ao candidato após o recebimento. 

6.24. Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer 
hipótese ou alegação. 

6.25. Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, local e horário estabelecidos ou 
em desacordo com o disposto neste capítulo e no Edital de Convocação. 

6.26. Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos constantes 
da tabela apresentada no item 6.6, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a 
culpa do mesmo, será excluído do concurso. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, em listas de 
classificação para cada cargo. 

7.2. A pontuação final do candidato corresponderá à nota da prova objetiva e, conforme o caso, a somatória 
das notas obtidas nas avaliações que participou. 

7.3. Serão emitidas duas listas: uma geral, contendo todos os candidatos habilitados e uma especial, 
contendo os deficientes habilitados. 
7.3.1. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos com deficiência, será 

elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral. 

7.4. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os seguintes critérios de 
desempate: 

a) candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 
10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais 
elevada; 

b) candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 

c) candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 

d) candidatos que tiverem maior idade; 

e) candidato que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 e 
até o último dia do período das inscrições para este Concurso Público desde que obedecidas as 
regras estabelecidas neste Edital para utilização desse critério de desempate; 

f) sorteio. 

7.5. A realização do sorteio contará com a participação dos candidatos envolvidos, no momento da atribuição 
para contratação. 

7.6. No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de desempate, estando 
sujeito às penalidades impostas pela Administração Municipal, em caso de inverídicas. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis do fato que lhe deu origem, a contar do 
dia divulgação/ocorrência do evento que motivou a reclamação. 
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8.1.1. Os gabaritos preliminares serão divulgados exclusivamente pela internet nos sites do IBAM 
www.ibamsp-concursos.org.br e da Prefeitura www.campolimpopaulista.sp.gov.br na data 
prevista no Caderno de Questões. 

8.2. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem. 

8.3. O recurso deverá ser encaminhado ao Presidente da Comissão de Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de Campo Limpo Paulista e protocolado no Setor de Protocolo do Município de Campo Limpo 
Paulista/SP, localizado na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255 – Centro, Campo Limpo Paulista/SP, 
das 11 às 16 horas, conforme formulário constante do Anexo III deste Edital. 

8.4. Será admitida interposição de recurso por intermédio de Procurador, desde que seja apresentado 
instrumento público ou particular, que lhe confira os poderes específicos necessários, acompanhado de 
cópias dos documentos de identidade do candidato e do Procurador. 

8.4.1. No caso de instrumento particular, não há necessidade de reconhecimento de firma. 
8.4.2. O candidato que utilizar Procurador na fase de recursos assume total responsabilidade pelas 

informações prestadas por seu Procurador, arcando com as consequências de eventuais erros 
cometidos. 

8.5. Os recursos deverão ser digitados e redigidos em termos convenientes, que apontem de forma clara as 
razões que justifiquem sua interposição dentro do prazo estabelecido. 

8.5.1.  O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 

8.6. Não será permitido ao candidato anexar cópia de qualquer documento quando da interposição de 
recurso.  

8.6.1. Documentos eventualmente anexados serão desconsiderados. 

8.7. Será liminarmente indeferido o recurso: 
a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação objetiva, lógica e 

consistente que permita sua adequada avaliação; 
b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso; 
c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo; 
d) em formulário diverso do estabelecido no Anexo III; 
e) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário, devendo o 

candidato utilizar um formulário para cada questão, objeto de questionamento; 
f) apresentado em letra manuscrita; 
g) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 
h) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 
i) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções constantes 

dos Editais de divulgação dos eventos. 

8.8. Não haverá segunda instância de recurso administrativo; reanálise de recurso interposto ou pedidos de 
revisão de recurso, bem como recurso contra o gabarito oficial definitivo. 

8.9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos 
presentes à prova independente de terem recorrido. 

8.9.1. A pontuação relativa à questão anulada será atribuída aos candidatos que não marcaram a 
alternativa inicialmente dada como certa no gabarito preliminar. 

8.10. Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correção, as provas serão 
corrigidas de acordo com as alterações promovidas, considerando-se as marcações feitas pelos 
candidatos na(s) alternativa(s) considerada(s) correta(s) para a questão de acordo com o gabarito 
definitivo. 

8.11. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente haver 
alteração dos resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do mesmo. 

8.12. A decisão dos recursos interpostos será divulgada nos sites do IBAM e da Prefeitura.  

8.12.1. A divulgação da decisão de recursos contra os gabaritos ocorrerá coletivamente, por cargo. 

8.13. O candidato que desejar tomar ciência das manifestações proferidas pelas Bancas Examinadoras 
deverá, na(s) data(s) estabelecida(s) no Edital de decisão de recursos, acessar o endereço eletrônico 
www.ibamsp-concursos.org.br, e visualizá-lo em sua “área do candidato”. 

8.14. A Banca Examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual não caberão recursos adicionais. 
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8.15. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público. 

 

9. DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

9.1. A posse e o exercício far-se-ão na forma estabelecida na Legislação em vigor. 

9.2. A convocação que antecede a admissão, será realizada UNICAMENTE através de publicação no Diário 
Oficial do Município e no site institucional (www.campo limpopaulista.sp.gov.br), no link Concurso 
Publico/Editais, sendo de inteira responsabilidade e obrigação do candidato o acompanhamento das 
mencionadas publicações, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. O candidato 
deverá apresentar-se à Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista, em local e data estabelecida 
no mesmo. 

9.2.1. O não comparecimento, quando da convocação, implicará na sua exclusão e desclassificação 
em caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público, comprovado através da Convocação 
no Diário Oficial do Município de Campo Limpo Paulista. 

9.3. A contratação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, ficando o candidato responsável pelo acompanhamento 
do(s) edital(is) de atribuição no site da prefeitura ou diretamente no Departamento de Recursos 
Humanos. 

9.4. Por ocasião da contratação, o candidato deverá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a 
publicação: 

a) comprovar, que – na data da contratação – possui todos os requisitos exigidos para o respectivo 
cargo, conforme disposto no item 2.6. deste Edital; 

b) entregar - no ato da atribuição - declaração de que não acumula remuneração proveniente de 
cargo(s) público(s), conforme previsto na Constituição Federal; Caso o candidato convocado possua 
outro cargo ou cargo, acumulável na forma do artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da 
Constituição Federal, deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou entidade pública 
contratante contemplando o horário em que exerce suas funções, para fins de averiguação de 
compatibilidade de horários. 

c) Os candidatos convocados deverão apresentar original e cópia simples dos documentos 
discriminados a seguir: 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da página contendo a foto e da qualificação 
civil/pessoal), 

- Certidão de Nascimento ou Casamento, 

- Título de Eleitor, 

- Comprovantes de votação na última eleição, 

- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, 
- Cédula de Identidade – RG ou RNE (com validade menor que 10 anos), 

-. 2 (duas) fotos 3x4 recente, 

-. Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o cadastro, 

-. Cadastro de Pessoa Física – CPF/CIC, 

-. Comprovantes de escolaridade, 

-. Certidão de Nascimento dos filhos e CPF dos dependentes, 
- . Comprovante do tempo de experiência quando solicitado, 

-. Atestados de Antecedentes Criminais, 

-. Comprovante de situação de cadastro de CPF junto ao site: receita.fazenda.gov.br, 

-. Consulta dos dados cadastrais no e-social, acessar o site: 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages.index.xhtml, 

-. Comprovante de residência atualizado 
-. CNH (obrigatório para cargos que exercem função remunerada), quando solicitado 

d) submetendo-se obrigatoriamente aos exames médicos admissionais indicados, nas datas e horários 
agendados e comunicados previamente aos candidatos, sendo que o não comparecimento implicará 
na sua eliminação do Concurso Público. 

9.5. A Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista – no momento do recebimento dos documentos para a 
contratação – poderá confirmar o procedimento de digital coletado no dia da realização da(s) prova(s). 

9.6. Para tanto, solicitará 1 (uma) fotografia atualizada, no tamanho 3x4 cm do candidato, para afixação no 
Cartão de Autenticação Digital – CAD. 
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9.7. É facultado à Administração exigir dos candidatos classificados, quando da contratação, além da 
documentação prevista neste Edital, outros documentos que julgar necessários.  

9.8. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, 
sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 

9.9. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de 
desistência, implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público. 

9.10. A aprovação no Concurso Público não gera direitos à contratação. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das 
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas no Edital de Abertura e nas normas 
legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do 
certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. Fica estabelecido por este edital, o foro 
da Comarca de Campo Limpo Paulista para dirimir qualquer pendência relativa ao presente concurso, à 
exceção de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

10.2 Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas e resultado final via 
telefone ou e-mail, bem como atestados ou declarações pela participação no Certame. 

10.3 No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas ou os critérios de avaliação 
e classificação. 

10.4 Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público (sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao 
Concurso Público, nos comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes da 
Prova), o candidato que: 

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

b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 

c) apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 

d) não apresentar o documento que bem o identifique; 

e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

f) ausentar-se do local de provas antes do tempo mínimo de permanência; 

g) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, sem 
autorização; 

h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

i) for apanhado em flagrante tentativa de burla, fraude ou falsificação na realização da prova, sem 
prejuízo da deflagração do procedimento cabível; 

j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas, dando ou recebendo auxílio para a execução 
das provas, ou utilizando-se de livros, notas ou impressos não permitidos ou máquina calculadora ou 
similar; 

k) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação; 

l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas ou com os demais candidatos; 

m) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
n) fotografar, filmar a realização de sua prova ou de terceiros ou registrar qualquer imagem do 

local de aplicação das provas; 

o) descumprir qualquer regra estabelecida neste Edital, nas retificações e no Edital de Convocação para 
a realização das provas. 

p) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com 
autoridades presentes ou com os demais candidatos;  

10.5 A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades constatadas no 
decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a 
admissão do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis. 
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10.6 Todos os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e resultados até sua homologação 
serão publicados nos sites do IBAM (www.ibamsp-concursos.org.br) e da Prefeitura Municipal de Campo 
Limpo Paulista (http://www.campolimpopaulista.sp.gov.br), no link Concurso Público/Editais, sendo de 
responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos relativos ao Concurso Público por esses 
meios. 

10.7 Compete à banca examinadora a deliberação sobre o grau de dificuldade da prova e a quantidade de 
questões por assunto e o tempo de duração. 

10.8 A Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista e o IBAM se eximem das despesas decorrentes de 
viagens e estadias dos candidatos para comparecimento a qualquer prova do Concurso Público, bem 
como objetos pessoais esquecidos e danificados nos locais de prova. 

10.9 A Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista e o IBAM não se responsabilizam por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de: 
a) Endereço residencial não atualizado. 

b) Endereço de difícil acesso. 

c) Endereço eletrônico incorreto ou não atualizado. 

d) Correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT por razões diversas de 
fornecimento e/ou endereço errado. 

e) Correspondência recebida por terceiros. 

10.10 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
Edital ou aviso a ser publicado, sendo do candidato a responsabilidade de acompanhar através dos sites 
do IBAM e da Prefeitura, as eventuais retificações. 

10.11 A Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal não 
se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este 
Concurso Público. 

10.12 O prazo de validade deste Concurso Público é de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação, 
prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal. 

10.13 O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Prefeito de Campo Limpo Paulista. 

10.14 A publicação dos atos relativos à convocação para contratação, após a homologação do Concurso 
Público, será de competência exclusiva da Prefeitura de Campo Limpo Paulista, publicadas através do 
Diário Municipal do Município. 

10.15 Não serão fornecidos atestados, declarações, certidões, relativos à habilitação, classificação ou nota de 
candidatos valendo para tal fim os resultados divulgados através dos sites do IBAM e da Prefeitura. 

10.16 Não serão fornecidas informações e documentos pessoais de candidatos a terceiros, em atenção ao 
disposto no artigo 31 da Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. 

10.17 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Concurso Público, perante a Prefeitura 
Municipal, o candidato que não o fizer até o segundo dia útil, após a publicação do mesmo. 

10.18 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e duvidosos serão resolvidos, em caráter 
irrecorrível, pela Comissão designada para a realização do presente Concurso Público e pelo IBAM, no 
que couber. 

 

Campo Limpo Paulista, 14 de agosto de 2019. 

Roberto Antonio Japim De Andrade 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES (conforme legislação em vigor) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA 

CONCURSO PÚBLICO 01/2019 
 
 
Agente de Trânsito 
Responsável pela orientação e fiscalização do trânsito no Município. 
 
Arquiteto 
Responsável pela elaboração de estudos e projetos arquitetônicos; elaboração de planilhas orçamentárias de 
obras e serviços; fiscalização de obras e serviços; aprovação de projetos urbanísticos e arquitetônicos; 
fiscalização da implantação de loteamentos. 
 
Auxiliar de Dentista 
Responsável por auxiliar nas atividades profissionais do dentista; manter higienizado os instrumentos de 
trabalho; agendar e organizar os atendimentos públicos; controlar e disponibilizar os instrumentos e materiais 
de trabalho do dentista. 
 
Cirurgião-Dentista  
Responsável pelo atendimento odontológico da população. 
 
Contador  
Responsável pela contabilidade pública do Município; observar a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 
101/00; observar as normas e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; executar e manter 
atualizada a escrituração sintética e analítica da receita, da despesa e do patrimônio municipal; elaborar 
balancetes mensais; balanços gerais do exercício e relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal; participar na 
elaboração das normas: Plano Plurianual de Investimentos, Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 
 
Educador Esportivo 
Profissional encarregado de promover a prática de ginastica, jogos em geral e outros exercícios físicos nos 
centros esportivos do município. Responsável por instruir e orientar a execução de exercícios e jogos 
programados, bem como a atualização de aparelhos e instalações esportivas. 
 
Eletricista de Manutenção 
Responsável pela manutenção elétrica dos prédios e instalações municipais. 
 
Engenheiro Agrônomo   
Responsável por projetos, análises, pareceres, fiscalizações e diagnósticos na área de agronomia. 
 
Engenheiro Ambiental 
Elaborar e implantar projetos ambientais; gerenciar a implementação do Sistema de Gestão Ambiental; 
implementar ações de controle de emissão de poluentes; administrar resíduos e procedimentos de remediação 
 
Engenheiro Civil I 
Responsável pela elaboração de estudos e projetos de engenharia civil; elaboração de planilhas orçamentárias 
de obras e serviços; fiscalização de obras e serviços; aprovação de projetos; fiscalização da implantação de 
loteamentos. 
 
Engenheiro Elétrico 
Elaborar e acompanhar estudos e projetos de rede elétrica dos equipamentos públicos municipais; projetar 
instalações e equipamentos elétricos; supervisionar os trabalhos redigidos pelos seus colaboradores nas fase 
de implantação, funcionamento, manutenção e reparo nas instalações e equipamentos elétricos em prédios, 
praças e vias públicas; prestar assistência para assegurar a observância das especificações de qualidade e 
segurança. 
 
Farmacêutico  
Responsável técnico pelo atendimento de farmácia. 
 
Fiscal de Obras I 
Responsável pela fiscalização de obras e serviços de engenharia em geral, com aplicação do Código Sanitário 
Estadual, Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo e legislação correlata. 
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Fiscal de Posturas I 
Responsável pela fiscalização de posturas municipais, com aplicação do Código de Posturas Municipais e 
legislação correlata. 
 
Fiscal de Rendas 
Responsável pela fiscalização de rendas municipais, com aplicação do Código Tributário Municipal, Código 
Tributário Nacional e legislação correlata. 
 
Fonoaudiólogo  
Responsável pelas atividades e atendimentos profissionais pertinentes ao cargo, com atuação ambulatorial ou 
em instituições conveniadas com o Município. 
 
Médico Ambulatorial  
Responsável pelo atendimento médico da população na sua área de especialização, com atuação ambulatorial. 
 
Nutricionista I 
Responsável pelo cardápio diário das merendas das escolas e creches da rede municipal de ensino; 
supervisionar a qualidade dos alimentos da merenda; supervisionar os serviços das merendeiras; planejar as 
aquisições e os estoques dos gêneros alimentícios; zelar pela boa qualidade da merenda; atendimentos a 
pacientes com orientações conforme patologia; responsável por palestras. 
 
Operador de Máquina de Terraplenagem 
Responsável pela condução de máquinas de terraplenagem do Município; verificação diária das condições 
gerais das máquinas para efeito de manutenção preventiva e corretiva; manter a carteira de habilitação 
atualizada; registrar as ocorrências que envolverem a máquina e comunicar ao superior imediato e às 
autoridades competentes, quando necessário; conservar a máquina em boas condições de uso; responder 
pelas infrações de trânsito que der causa. 
 
Professor de Educação Básica II – PEB II 30H (Todos) 
Atuar em classes nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio conforme a legislação vigente da 
Rede Municipal de Ensino. 
 
Psicólogo I  
Responsável pelo atendimento psicológico especializado, com atuação ambulatorial, ou de psicologia social, 
em órgãos oficiais ou em instituições conveniadas com o Município. 
 
Técnico de Enfermagem  
Responsável pelas atividades técnicas especializadas do cargo, com atuação ambulatorial ou no Hospital das 
Clínicas de Campo Limpo Paulista. 
 
Técnico em Edificações I 
Responsável pelos trabalhos técnicos de supervisão das obras e serviços do Município; elaborar planilhas de 
custos de obras e serviços; fiscalizar os contratos e medições de empresas contratadas. 
 
Terapeuta Ocupacional  
Responsável pelas atividades e atendimentos profissionais pertinentes ao cargo, com atuação ambulatorial ou 
em instituições conveniadas com o Município. 
 
Topógrafo  
Responsável pelos serviços técnicos inerentes ao cargo; levantamentos de campo; elaboração de projetos e 
estudos; descrições perimétricas e croquis; fiscalização de empreendimentos urbanísticos e imobiliários. 
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ANEXO II – PROGRAMAS DAS PROVAS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA 

CONCURSO PÚBLICO 01/2019 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
OPERADOR DE MAQUINA DE TERRAPLANAGEM 

Língua Portuguesa: 
Interpretação de Texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; 
Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da norma culta da língua portuguesa na modalidade 
escrita. 

Matemática: 
Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais relativos (formas decimal e fracionária): propriedades, operações e 
problemas; Grandezas Proporcionais - Regra de três simples; Porcentagem e juro simples – Resolvendo problemas; 
Sistema Monetário Brasileiro; Sistema Decimal de Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo 
(transformação de unidades e problemas); Figuras Geométricas Planas: perímetros e áreas - problemas. 
 
 
AGENTE DE TRANSITO; AUXILIAR DE DENTISTA; ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO; FISCAL DE OBRAS; FISCAL 
DE POSTURAS I; TÉCNICOS DE ENFERMAGEM; TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES I; TOPÓGRAFO 

Língua Portuguesa: 
Interpretação de Texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; 
Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da norma culta da língua portuguesa na modalidade 
escrita. 

Matemática: 
Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; 
Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; 
Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, 
massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – 
ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas 
planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 1º e 2º graus; 
Sequências, Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de problemas. 
 
 
ARQUITETO; CIRURGIÃO DENTISTA; CONTADOR; EDUCADOR ESPORTIVO; ENGENHEIROS (TODOS); 
FARMACÊUTICO; FISCAL DE RENDAS; FONOAUDIOLOGO; MÉDICOS (TODAS AS ESPECIALIDADES); 
NUTRICIONISTA; PROFESSORES (todos); PSICÓLOGO I; TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Língua Portuguesa: 
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, Conhecimento da norma culta na modalidade 
escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância 
verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
 
 

DEMAIS CONHECIMENTOS 
 
AGENTE DE TRANSITO 

Conhecimentos Específicos:  
Conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro. Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e 
conduta. Direção defensiva. Primeiros Socorros. 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas 
Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 
ARQUITETO 

Conhecimentos Específicos: 
Conhecimento sobre materiais de construção e ensaios; Estabilidade das construções; Estruturas – concreto, madeira e 
metálica;  Instalações hidráulicas  e  elétricas;  Higiene  da  habitação;  Urbanismo;  Solos;  Licitação (Noções sobre a lei 
8.666/1993)  e  contratos; conhecimento sobre as Lei Municipais: Lei Complementar nº 535/2019 (Plano Diretor), Lei 
Ordinária nº 7002/1980 (Código de Posturas do Município), Lei Complementar nº 528/2018 (Regularização de obras e 
edificações)  e Lei Federal nº 10257/2001 (Estatuto da Cidade). 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas 
Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 
AUXILIAR DE DENTISTA 

Conhecimentos Específicos:  
Odontologia Social – Atendente de consultório dentário: histórico, legislação e papel do ACD; Odontologia Preventiva – 
higiene dental, placa bacteriana, cárie e doença periodontal (etiologia, prevenção e controle); flúor (composição e 
aplicação); cariostáticos e selantes oclusais: Processo Saúde/Doença – levantamento epidemiológicos: noções de 
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vigilância à Saúde, Educação em Saúde: Materiais, Equipamentos e Instrumentais – manutenção e conservação; Materiais 
dentários – forradores e restauradores; Esterilização e Desinfecção; Noções de : Radiologia, Odontopediatria, Prótese, 
Cirurgia, Endodontia, Dentística, Ergomomia e anatomia bucal e dental (notação dentária). 
Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e 
ferramentas Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 

Conhecimentos Específicos:  
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Leis 8080/90 e 
8142/90. Decreto Federal nº 7.508, de 28/06/2011. Doenças de Notificação Compulsória. Indicadores do nível de saúde da 
população. 
Saúde Pública: índices, sistema de atendimento; Semiologia em Saúde Bucal: exame clínico, anamnese, exames 
complementares e diagnóstico das afecções da boca; AIDS: consequências na cavidade oral; Procedimentos básicos de 
dentística operatória e restauradora: técnica e tipos de preparo, materiais dentários; Oclusão; Prevenção: higiene dental, 
selantes, técnica invasiva e aplicação de flúor (tópico e sistêmico; Farmacologia: anestésicos, anti-inflamatórios e 
antibioticoterapia; Periodontia: tipo e classificação das doenças, raspagem e procedimentos básicos; Pediatria: tipos de 
preparo, material forrador e restaurador, traumatologia; Cirurgia, Pronto atendimento: urgência e emergência; Endodontia: 
diagnóstico e tratamento das lesões endodônticas; Métodos de desinfecção e esterilização; Noções de biossegurança em 
odontologia). 
Sugestões Bibliográficas: 
- Código de ética 
- Guia de recomendações para uso de fluoretos no Brasil. Série A. Normas e Manuais técnicos, Ministério da Saúde, 

Brasília-DF, 1° edição, 2009. 
- Caderno de atenção Básica n° 17 – Saúde Bucal, Ministério da Saúde, Brasília – DF, 2006. 
- Guia Terapêutico odontológico, Nicolau Tortamano, editora Santos, 12° edição. 
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CONTADOR 

Conhecimentos Específicos:  
Matemática Financeira: Juros simples: montante, capital, prazo e taxa; desconto simples racional e comercial; equivalência 
de capitais, fluxos de caixa e de taxas. Juros compostos: montante, capital, prazo e taxa; desconto composto racional e 
comercial; equivalência de capitais, fluxos de caixa e de taxas. Taxas de Juros: taxas nominais, efetivas e equivalentes; 
séries de pagamento (rendas certas ou anuidades): estrutura, fluxos de caixa e classificação; taxa de juros, prestações, 
prazos, capitais e montantes. Sistemas de amortização: sistema de amortização progressiva – SAP (Sistema Francês, 
Tabela Price); sistema de amortização constante – SAC; Sistema de amortização misto – SAM.  
Contabilidade Geral: Patrimônio. Métodos de avaliação de estoques: PEPS ou FIFO, UEPS ou LIFO, média ponderada e 
custo específico. Legislação societária e fiscal sobre estoques. Avaliação dos componentes patrimoniais sob a ótica da 
legislação brasileira. Fatos contábeis: conceito e classificação: permutativos, modificativos e mistos. Princípios 
fundamentais de contabilidade: conceito e aplicação segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). 
Inventário: conceito, classificação, finalidade, princípios e legislação. Escrituração: conceito, finalidades, classificação. 
Conta, elenco e plano de contas. Procedimentos e ajustes de encerramento do exercício social, visando a elaboração das 
demonstrações contábeis. Área de demonstrações contábeis: conceito, finalidade, importância, época de elaboração e 
estruturação, segundo a legislação e normas vigentes. Balanço patrimonial. 
Demonstração do resultado do exercício. Demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Demonstração das mutações 
do patrimônio líquido. Demonstração das origens e aplicação de recursos. Notas explicativas. 
Contabilidade Pública, Administração Orçamentária e Financeira: Necessidades e serviços públicos. Controle na 
administração pública. O grupo econômico estatal. Patrimônio das entidades públicas. Bens públicos. Dívida pública. 
Avaliação dos componentes patrimoniais. A gestão das entidades públicas. Período administrativo e exercício financeiro. 
Regimes contábeis. Receita pública e despesa pública. Fases administrativas da receita e da despesa orçamentária. O 
regime de adiantamento de numerário. O inventário. A escrituração das operações típicas das entidades públicas. A 
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determinação dos resultados do exercício. Balanços orçamentários, financeiro e patrimonial. Demonstração das variações 
patrimoniais. Prestação e julgamento de contas governamentais. Licitações: Conceito, objeto, finalidades e princípios. 
Dispensa e inexigibilidade. Vedações. Modalidades. Procedimentos e fases. Revogação e invalidação. Normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal: planejamento e seus instrumentos legais. Receita e despesa 
públicas: definições e limites. Dívida Pública: definições, limites, condições para a contratação de operações de crédito. 
Gestão patrimonial. Transparência, controle e fiscalização da gestão fiscal.  
Legislação Geral: Lei Orgânica do Município, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000: Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Constituição Federal de 1988, Lei 8666, de 21 de junho de 1993, Lei 4320, de 17 de março de 1964. 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas 
Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 
EDUCADOR ESPORTIVO 

Conhecimentos Específicos:  
Dimensões biológicas aplicadas à educação física e ao esporte. As mudanças fisiológicas resultantes da atividade física. 
Nutrição e atividade física. Crescimento e desenvolvimento motor. Desenvolvimento da criança e do adolescente. Princípios 
científicos do treinamento desportivo. Planejamento e periodização de treinamento para modalidades individuais e 
coletivas. Aspectos intervenientes na performance. Avaliação física e prescrição de exercícios. Educação física e esportes 
adaptados. Atividade física adaptada para pessoas com deficiência. Organização e gestão esportiva. Sistemas de 
avaliação. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Ética no trabalho docente. Legislação relacionada ao 
esporte. Aspectos didático-pedagógicos das manifestações da cultura corporal no contexto escolar. Conhecimento sobre o 
corpo: Conhecimentos de Anatomia: ossos, músculos; Corpo humano: identificar, nomear e representar graficamente, suas 
partes e funções; Os cuidados do corpo, sexualidade e os hábitos de higiene, convívio e lazer; Alimentação saudável: 
hábitos de alimentação saudável e reconhecer o papel dos nutrientes para a saúde; Conhecimentos de Fisiologia: 
frequência cardíaca, queima de calorias, perda de água e sais minerais alterações que ocorrem durante as atividades 
físicas, e aquelas que ocorrem em longo prazo – condição cardiorrespiratória, massa muscular, força e da flexibilidade e 
diminuição de tecido adiposo; Higiene corporal e prevenção de doenças: a importância da higiene corporal e do ambiente 
para a prevenção de doenças; Prevenção de acidentes: cuidados necessários para a prevenção de acidentes. Socorros de 
urgência. 
 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 

Conhecimentos Específicos:  
Conhecimento de Segurança no Trabalho. Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual 
(EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). Conhecimentos especializados na área. Uso adequado de 
materiais, ferramentas e equipamentos para desenvolvimento das atividades próprias da função. 
 
 
ENGENHEIRO AGRONÔMO 

Conhecimentos Específicos:  
Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA e Sistema Nacional de Informações Sobre Meio Ambiente - SINIMA, Lei 
Nacional 9.985 de 18 de julho de 2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC). 
Legislação básica aplicada às questões de recursos naturais: Código Florestal / Áreas de Preservação Permanente 
– APP / Reserva Legal – Lei Federal 12.651/12 alterada pela Lei Federal 12.727/12; Decreto Federal 7830/12; Decreto 
Federal 8235/14; Instrução Normativa MMA 02/14. Crimes Ambientais: Lei Federal 9605/98; Decreto Federal 6514/08; 
Resolução SMA 48/14; Decreto Estadual 60342/14. Compensação Ambiental e Corte de Árvores Isoladas: Resolução SMA 
07/2017; Resolução SMA 20/2017. Cerrado: Lei Estadual 13.550/09; 
Resolução SMA 64/09. Fauna: DD 167/2015/C; Resolução SMA 22/10. Restauração Ecológica: Resolução SMA 32/14; 
Portaria CBRN 01/2015. Ecologia e poluição ambiental. Consciência ecológica. Estudo de Impacto Ambiental - EIA. O 
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Legislação: Resoluções CONAMA 001/86, 237/97, 357/05, 430/11 e 375/06. 
Resolução CONSEMA 001/06 e seus anexos. Hidráulica básica. Hidrologia. Consumo de água. Estimativa de população. 
Regulação no Saneamento Básico. Elaboração de Laudo pericial; Conhecimentos de: Propagação de Plantas Cultivadas: 
Métodos de Propagação Viveiros, Instalações, Formações de Canteiros. Doenças e Pragas de Plantas Cultivadas. Nutrição 
e Adubação Química e Orgânica das Plantas. Arborização Urbana. Parques e Jardins. Meio Ambiente: Educação 
Ambiental, Lixo Urbano. Conhecimento de Agroecologia: As bases formativas da agricultura contemporânea. Conceitos e 
princípios de agroecologia. O conceito de agroecossistema: estrutura e funcionamento. Fatores associados aos sistemas 
vegetais e animais em suas relações com o meio ambiente. Manejo ecológico dos solos. Princípios básicos de ecologia da 
população vegetal. Fluxos de energia e nutrientes na agricultura. Interações, diversidade e estabilidade em 
agroecossistemas. A transição da agricultura convencional à agricultura ecológica. Área de Solos/Poluição dos Solos; 
Agrotóxicos: Conceito e características dos produtos. Classificação toxicológica. Procedimentos e cuidados no registro, 
produção, embalagem, rotulagem, comercialização e armazenamento. Avaliação da periculosidade ambiental. Impacto do 
uso de agrotóxicos no ambiente. Controle Biológico: Conceito. Principais agentes – grupos e características. Métodos de 
controle biológico. Planejamento e implantação de programas de controle biológico. Controle de Qualidade de agentes de 
controle biológico. Importação, exportação e regulamentação de agentes de controle biológico. Métodos Culturais: Conceito 
e princípios básicos. Métodos e/ou práticas. Métodos de irrigação; Métodos de drenagem; Preservação: Hidrologia das 
encostas. Impacto das atividades agrícolas na qualidade da água. Planejamento ambiental em micro bacias hidrográficas. 
Legislação estadual de recursos hídricos. Criações: Conceitos de espécie e indivíduo. Conceitos de aptidão, função e 
produto. Grupos raciais. Índices zootécnicos. Sistemas de produção e seu impacto ao meio ambiente. Introdução de 
espécies exóticas. Nichos ecológicos. Perspectivas da aquicultura. Anatomia, fisiologia e biologia de espécies nativas e 
exóticas. Qualidade e manejo da água e da alimentação de peixes. Instalações e equipamentos. Larvicultura, Alevinagem, 
Recria e Engorda. Aspectos econômicos da criação de animais. 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas 
Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
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ENGENHEIRO AMBIENTAL 

Conhecimentos Específicos:  
Legislação ambiental (princípios constitucionais, Lei 997/76 e seu regulamento aprovado pelo Decreto 8468/78 e suas 
alterações). Conhecimentos de Química Orgânica e Inorgânica. Mecânica dos Fluidos e Hidráulica, Termodinâmica, 
Sistemas de tratamento físico-químico e biológico das águas residuárias urbanas e industriais; Hidrogeologia, Hidrologia e 
Sistemas de Drenagem de Água, Sistemas de Abastecimento de Água. Acondicionamento, coleta, transporte e tratamento 
de Resíduos Sólidos. Fundamentos de Controle de Poluição Ambiental. Processos de produção de indústrias (químicas, 
metalúrgicas, mecânicas, de alimentos, de bebidas e etc.). Sistemas de Abastecimento de Água. A água na transmissão de 
doenças. Qualidade, impurezas e características físicas, químicas e biológicas da água. Padrões de potabilidade. Controle 
da qualidade da água. Tratamento e disposição final de efluentes de Estação de Tratamento de Água. Sistema de Esgoto 
Sanitário. Saúde Pública e Meio Ambiente: conceitos e componentes a ecologia, os ecossistemas, cadeia alimentar, ciclos 
biogeoquímicos da natureza (água, carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo), a biodegradação, nutrição, respiração e 
fotossíntese, os impactos ambientais, a poluição e contaminação, as doenças relacionadas com a falta de saneamento, os 
aspectos epidemiológicos, indicadores de saúde. Processos de depuração biológica das águas. Ecologia e poluição 
ambiental. Consciência ecológica. Estudo de Impacto Ambiental - EIA. O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 
Legislação: Resoluções CONAMA 001/86, 237/97, 357/05, 430/11 e 375/06. Lei Federal Nº 12.305/10. Lei Federal Nº 
12.651/12. Tópicos Gerais: Lei Federal Nº 11.445/07. Regulação no Saneamento Básico. AutoCAD. Conceitos sobre 
normas de segurança do trabalho e uso de EPIs. 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas 
Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 
ENGENHEIRO CIVIL 

Conhecimentos Específicos:  
Elaboração de projetos e dimensionamento: arquitetônico, estrutural, instalações elétricas, instalações hidráulico-sanitárias. 
Orçamentos: qualificação de serviços, composição de preços, cronograma físico financeiro, medições de serviços 
executados. Execução de obras: interpretação de projetos, reconhecimento de cadastro de interferências, infraestrutura, 
superestrutura, estruturas de madeira e metálica, acabamento, impermeabilização. Obras de recuperação: reformas, 
reforços de fundação, controle de recalque, reaterros, recuperação de concreto aparente, impermeabilizações, 
estanqueidades de águas de infiltração. Sistemas de Esgotos Sanitários. Sistemas de águas pluviais. Instalações prediais 
de água e esgoto. Construção e/ou fiscalização de obras. Locação de condutos em planta e perfil; Execução de valas; 
Classificação de material de escavação, reaterro, esgotamento, segurança de pedestre, pavimentação. Assentamento de 
tubulações; Obras de proteção: escoramento, revestimentos anti-corrosão, blocos de ancoragem; Montagem de materiais e 
equipamentos, tubulações, conjuntos elevatórios, válvulas. Conhecimento de solo e pavimentação asfáltica. Alvenaria. 
Pisos e revestimentos. Pinturas. Quadros elétricos, transformadores e proteção contra incêndios; Organização de canteiros 
de obras; Normas Regulamentadoras do MT. Domínio em AutoCAD. 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas 
Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 
ENGENHEIRO ELETRICO 

Conhecimentos Específicos:  
Máquinas elétricas; proteção dos sistemas elétricos; circuitos elétricos; medidas elétricas; materiais elétricos-isolantes, 
condutores, semicondutores e magnéticos; equipamentos elétricos – funcionamento e especificação em Baixa, Alta Tensão. 
Curto-circuito e componentes do sistema elétrico; linhas de transmissão – cálculo elétrico; Subestações; Fluxo de carga; 
Instalações elétricas e prediais; sistemas de controle e servomecanismos; fontes não convencionais de energia – eólica e 
solar. Sistemas trifásicos: sistemas simétricos de carga equilibrada, ligações estrela e triângulo, grandezas de fase e de 
linha. Cargas desequilibradas. Sistemas trifásicos com indutâncias mútuas. Potência em sistemas trifásicos. Componentes 
simétricos: Conceitos básicos, aplicação a sistemas trifásicos. Representação de redes por diagramas sequenciais. 
Tratamento de desequilíbrios. Potências de curto-circuito trifásico e fase-terra. Análise elétrica de redes: Matrizes primitivas 
de elementos de rede, matrizes de admitâncias nodais e matriz de impedâncias nodais. Redução de redes. Alterações na 
configuração do sistema e seu reflexo nas matrizes de rede. Fluxo de potência: Formulação do problema, representação de 
barras de geração e de carga. Métodos para resolução. Controle de fluxo de potência e de tensão nas barras. Modelos para 
representação da carga: potência, corrente e impedância constante. Estudo de defeitos: Transitórios em circuitos R-L, 
Componente unidirecional da corrente de defeito. Modelagem de geradores síncronos e motores de indução. Defeitos: 
trifásico, fase-terra, dupla-fase e dupla-fase terra. Sistemas aterrados e sistemas isolados. Dimensionamento de 
disjuntores. Instalações elétricas de baixa tensão. Proteção contrachoques elétricos. Dispositivos de manobra e proteção. 
Planejamento da instalação. Dimensionamento de condutores. Proteção contra correntes de sobrecarga. Proteção contra 
correntes de curto-circuito. Compensação reativa. Manutenção de instalações elétricas. Fundamentos de luminotécnica. 
Elaborar orçamentos de serviços (Planilhas de Serviços e Preços, Especificações Técnicas e Cronogramas Físico-
financeiros) na sua área de atuação. Normas da ABNT. Conhecimento de AUTOCAD. NR-10 Segurança em instalações e 
serviços em eletricidade. 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas 
Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 
FARMACÊUTICO 

Conhecimentos Específicos: 
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Leis 8080/90 e 
8142/90. Decreto Federal nº 7.508, de 28/06/2011. Indicadores do nível de saúde da população. Elaboração, 
desenvolvimento e implementação de atividades de promoção do uso racional de medicamentos; Fitoterápicos e 
homeopáticos; Política Nacional de Medicamentos; Organização do ciclo da Assistência Farmacêutica (Seleção – 
Programação – Aquisição – Distribuição e Dispensação); Logística Gerenciamento e organização de farmácia; 
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almoxarifado; avaliação da área física e condições adequadas de armazenamento; controle de estoque de materiais e 
medicamentos; padronização de itens de consumo; vigilância sanitária e epidemiológica; assistência farmacêutica; política 
de medicamentos; farmacologia básica e clínica; legislação farmacêutica e ética profissional. Farmacocinética; Controle de 
qualidade de medicamentos; Bioquímica geral; Microbiologia; Homeopatia; Fitoterapia; Legislação sanitária e farmacêutica; 
Administração e economia farmacêutica; Farmacovigilância; Boas práticas de fabricação e controle. 
  
FISCAL DE OBRAS I 

Conhecimentos Específicos:  
Regulamentação Municipal de Obras e Edificações: Lei Complementar nº 528/2018 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas 
Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 
FISCAL DE POSTURAS I 

Conhecimentos Específicos:  
Código de Posturas do Município Lei Ordinária nº 702/198) e alterações 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas 
Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 
FISCAL DE RENDAS 
Constituição Federal de 1988 (Título VI – Da Tributação e do Orçamento), Código Tributário Nacional – Lei 5172/66 e 
alterações posteriores, Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 170/01 e anexos.  
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas 
Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 
FONOAUDIOLOGO 

Conhecimentos Específicos:  
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Leis 8080/90 e 
8142/90. Decreto Federal nº 7.508, de 28/06/2011. Indicadores do nível de saúde da população. Desenvolvimento e 
aquisição de linguagem; Fisiologia da Fonação: processo de aquisição, percepção e produção dos sons da fala; Fisiologia 
da audição: patologias, exames audiológicos, próteses auditivas e implantes cocleares; Intervenção fonoaudiológica nos 
distúrbios da comunicação; trabalho em equipe multi e interdisciplinar; Planejamento e programas preventivos; 
fonoaudiologia hospitalar; Código de ética profissional do fonoaudiólogo; Programas fonoaudiólogos de triagem. 
 
MÉDICOS (TODAS AS ESPECIALIDADES) 

Política de Saúde: 
O SUS: bases de implantação do SUS, Princípios, Diretrizes e Estrutura. Gestão: Controle Social e Financiamento. 
Municipalização da Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Programa Saúde da Família. 
Indicadores de nível de saúde da população. Noções de Saúde Pública. Doenças de Notificação compulsória no Estado de 
São Paulo. Constituição Federal: Título VIII- da Ordem Social, Cap. II Da Seguridade Social. Leis Federais nº s 8.080/1990 
e 8.142/1990. Decreto federal nº 7.508, de 28/06/2011. 
Conhecimentos Específicos:  
Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-degenerativas; Doenças infectocontagiosas e parasitárias; Doenças 
metabólicas; Educação em Saúde; Princípios de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de 
emergência; Choques; Primeiros Socorros. Código de Ética e conhecimentos relacionados à área de atuação. 
 
NUTRICIONISTA I 

Conhecimentos Específicos:  
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Leis 8080/90 e 
8142/90. Decreto Federal nº 7.508, de 28/06/2011. Indicadores do nível de saúde da população. Nutrição normal: Conceito 
de Alimentação e Nutrição. Critérios para Planejamento e Avaliação de Dietas Normais: Qualitativos, Quantitativos e 
Grupos de Alimentos; Leis de Alimentação; Cálculo das necessidades Calóricas Basais e Adicionais para Adulto Normal; 
Nutrientes e Alimentos Funcionais; Dietoterapia: Princípios Básicos; Técnica Dietética: Características Físico-Químicas dos 
Alimentos; Condições Sanitárias, Higiênicas e Métodos de Conservação; Critérios para Seleção e Aquisição de Alimentos. 
Pré-preparo e Preparo de Alimentos; Nutrição em Saúde Pública: Programas Educativos – Fatores Determinantes do 
Estado Nutricional de uma População e Carência Nutricional; Código de Ética Profissional. Legislação Federal e Estadual 
relacionada à área. Legislação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).  
 
OPERADOR DE MAQUINA DE TERRAPLANAGEM 

Conhecimentos Específicos:  
Conhecimento sobre todo o funcionamento e operação, manutenção, conservação de máquinas de terraplanagem; 
Conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro. 
 
PROFESSORES (todos)  

Legislação Educacional  
Constituição da República Federativa do Brasil. 
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Lei Federal nº 11.494 de 20 de junho de 2007 - Regulamenta o Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 
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Resolução CNE/CEB n° 02/2001 e Parecer CNE/CEB n° 17/2001 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial. 
Resolução CNE/CEB nº 04/2009 e Parecer CNE/CEB nº 13/2009 - Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 
Resolução CNE/CP nº 01/2004 e Parecer CNE/CP nº 03/2004 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico - Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
Resolução CNE/CEB nº 04/2010 e Parecer CNE/CEB nº 07/2010 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB nº 07/2010 e Parecer CNE/CEB nº 11/2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental de 09 (nove) anos. 
 
PROFESSORES (todos) 

Conhecimentos Pedagógicos  
CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva com os pingos nos "is". Porto Alegre: Mediação, 2004. 
CASTORINA, José Antonio et al. Piaget e Vygotsky: novas contribuições para o debate. São Paulo: Ática, 2003. 
COLL, César - Aprendizagem Escolar e Construção do Conhecimento. - Porto Alegre, Artmed Editora, 2002. 
FREITAS, Luiz Carlos de. Ciclos, seriação e avaliação: confronto de lógicas. São Paulo: Moderna, 2003. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 
FULLAN, M. & HARGREAVES, A. A escola como organização aprendente. 2ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2000. 
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez, 
2004. 
LUCKESI, C. Cipriano - Avaliação da Aprendizagem Escolar: estudos e proposição / 11ª ed. - São Paulo, Ed Cortez, 2001. 
MEC – Publicações para a Educação Básica disponíveis em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12663&Itemid=1152 
MEIRIEU, Philippe - O Cotidiano da Escola e da Sala de Aula - Porto Alegre: Artmed, 2005. 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro.  São Paulo: Cortez, 2000. 
OLIVEIRA, D. A. (Org.). Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. Petrópolis: Vozes, 2003. 
PERRENOUD, Philippe - 10 Novas Competências para Ensinar - Porto Alegre: Artmed Editora, 2000. 
PERRENOUD, Philippe - Novas Competências para Ensinar - Porto Alegre: Artes Médicas Sul – 2000. 
RIOS, Teresinha Azeredo. A importância dos Conteúdos Socioculturais no Processo Avaliativo. Série Ideias no. 08, SP, 
FDE.  
Disponível em: www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_08_p037- 043_c.pdf 
WEISZ, Telma - O diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem - Atica Editora - São Paulo. Solé, Isabel - Estratégias de 
Leitura - Porto Alegre, Artmed Editora, 199. 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II – ARTES 

Conhecimentos Específicos:  
MEC – Publicações para o Ensino Fundamental disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-
basica/publicacoes?id=12624:ensino-fundamental 
MEC - Base Nacional Comum Curricular – Competências específicas de Arte para o Ensino Fundamental – unidades 
temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 
Artes Cênicas: história das artes cênicas; teoria e prática; teatro e jogo. Artes Plásticas: história geral das artes; história e 
ensino da arte no Brasil; teoria da arte: arte como produção, conhecimento e expressão; a obra de arte e sua recepção; 
artes visuais: elementos de visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade. Música: aspectos históricos 
da música ocidental; elementos estruturais da linguagem musical; tendências educacionais quanto ao ensino da música na 
sala de aula; visão interdisciplinar do conhecimento musical. Dança: história da dança; papel da dança na educação; 
estrutura e funcionamento do corpo para a dança; proposta triangular: fazer, apreciar, contextualizar. As danças como 
manifestações culturais. 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II – CIENCIAS 

Conhecimentos Específicos:  
MEC – Publicações para o Ensino Fundamental disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-
basica/publicacoes?id=12624:ensino-fundamental 
MEC - Base Nacional Comum Curricular – Competências específicas de Ciências para o Ensino Fundamental – anos 
finais - unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 
O conhecimento científico: evolução histórica. Ensino de Ciências: evolução e contextualização na sociedade brasileira; o 
ensino de Ciências e as questões sociais: ambiente, saúde, orientação sexual, ética e pluralidade cultural. Relação entre os 
seres vivos e o ambiente: o homem e a sua ação sobre o ambiente; princípios básicos que regem as funções vitais dos 
seres vivos; relação entre estruturas e funções dos sistemas e suas adaptações ao meio; caracterização dos grandes 
grupos animais e vegetais. O corpo humano como um todo em equilíbrio: saúde e orientação sexual, desequilíbrios: 
endemias, drogas, desnutrição. Continuidade das espécies: evolução; reprodução, hereditariedade. Fundamentos teóricos 
da Química: conceitos, lei, relações e princípios básicos; interações e transformações químicas. Fundamentos teóricos da 
Física: conceitos, leis, relações e princípios básicos. 
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PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conhecimentos Específicos:  
MEC – Publicações para o Ensino Fundamental disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-
basica/publicacoes?id=12624:ensino-fundamental 
MEC – Base Nacional Comum Curricular – Competências Específicas de Educação Física para o Ensino Fundamental - 
unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 
Aspectos didático-pedagógicos das manifestações da cultura corporal no contexto escolar. Dimensões da infância e 
adolescência no seu desenvolvimento. Conhecimento sobre o corpo: Conhecimentos de Anatomia: ossos, músculos; Corpo 
humano: identificar, nomear e representar graficamente, suas partes e funções; Os cuidados do corpo, sexualidade e os 
hábitos de higiene, convívio e lazer; Alimentação saudável: hábitos de alimentação saudável e reconhecer o papel dos 
nutrientes para a saúde; Conhecimentos de Fisiologia: frequência cardíaca, queima de calorias, perda de água e sais 
minerais alterações que ocorrem durante as atividades físicas, e aquelas que ocorrem em longo prazo – condição 
cardiorrespiratória, massa muscular, força e da flexibilidade e diminuição de tecido adiposo; Higiene corporal e prevenção 
de doenças: a importância da higiene corporal e do ambiente para a prevenção de doenças; Prevenção de acidentes: 
cuidados necessários para a prevenção de acidentes. Objetivos do ensino, conteúdos, estratégias de ensino e Avaliação. 
Avaliação do rendimento escolar nas dimensões quantitativa e qualitativa: testes antropométricos; posturais; 
cardiorrespiratórios, neuromusculares; relacionais e cognitivos. Socorros de Urgência em incidentes comuns em ambientes 
onde se realizam atividades físicas. Educação para a autonomia do aluno em relação ao desenvolvimento de um estilo de 
vida ativo: desenvolvimento da aptidão física: conceitos e componentes básicos da aptidão física, riscos e benefícios 
envolvidos na prática regular de exercícios físicos, esforço, 
intensidade e frequência nos exercícios. Hábitos posturais e atitudes corporais: Equilíbrio, ritmo e controle do corpo; 
Coordenação motora, esquema corporal, lateralidade e organização espacial; Atividades rítmicas e expressivas. A questão 
da inclusão nas aulas de Educação Física escolar. 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II – GEOGRAFIA 

Conhecimentos Específicos:  
MEC – Publicações para o Ensino Fundamental disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-
basica/publicacoes?id=12624:ensino-fundamental 
MEC - Base Nacional Comum Curricular – Competências específicas de Geografia para o Ensino Fundamental – ano 
finais - unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 
Evolução do pensamento geográfico. Natureza e sociedade: os sistemas naturais; as ações humanas sobre a natureza. O 
espaço geográfico mundial e brasileiro: o processo de industrialização; o processo de urbanização; o espaço agrário; o 
papel do Estado na organização do espaço; a dinâmica demográfica; globalização e geopolítica. O ensino de Geografia: 
princípios metodológicos; o uso de representações cartográficas. 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II – HISTÓRIA 

Conhecimentos Específicos:  
MEC – Publicações para o Ensino Fundamental disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-
basica/publicacoes?id=12624:ensino-fundamental 
MEC - Base Nacional Comum Curricular – Competências específicas de História para o Ensino Fundamental – ano finais 
- unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 
Ensino de História: Saber histórico escolar; seleção e organização de conteúdos históricos: metodologia do ensino de 
História; trabalho com documentos e diferentes linguagens no ensino de História. Conhecimento histórico contemporâneo: 
saber histórico e historiografia; história e temporalidade. História do Brasil e a construção de identidades: historiografia 
brasileira e a história do Brasil; história nacional, regional e local; história brasileira: da ocupação indígena ao mundo 
contemporâneo. História da América e suas identidades: lutas sociais e identidades: sociais, culturais e nacionais. História 
do mundo Ocidental: legados culturais da Antiguidade Clássica, convívios e confrontos entre povos e culturas na Europa 
medieval; história africana e suas relações com a Europa e a América. Lutas sociais, cidadania e cultura no mundo 
capitalista. 
 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II – LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS  
MEC – Publicações para o Ensino Fundamental disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-
basica/publicacoes?id=12624:ensino-fundamental 
MEC - Base Nacional Comum Curricular – Competências específicas de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental. 
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 
Fundamentos teóricos do processo de ensino - aprendizagem da Língua Inglesa e principais abordagens metodológicas. 
Compreensão, interpretação e produção de textos: Estratégias de leitura, tipologia, estrutura e organização textual. 
Coerência e coesão: Principais elementos e relações da estrutura linguística do Inglês (morfologia, sintaxe, semântica, 
fonologia, vocabulário). O ensino de Línguas para comunicação. Dimensões comunicativas no Ensino de Inglês. Proposta 
Curricular de Língua Estrangeira Moderna. Interculturalidade e Interdisciplinaridade no Ensino da Língua Inglesa. 
Aprendizado de Língua Estrangeira: Língua como Discurso: Conhecimento Contextual (Conhecimento dos interlocutores, 
lugar, hora e objetivo do ato comunicativo); Conhecimento Textual (Organizações textuais diferentes como descrição, 
exploração e argumentação); Conhecimento Linguístico / Sistêmico. (Conhecimento do aspecto linguístico no ato 
comunicativo); Uso Social da Língua. Ensino da Língua Inglesa: Concepções sobre o ensino - aprendizagem da Língua 
Inglesa; Tendências pedagógicas: Métodos e abordagens de ensino; O processo de ensinar e aprender uma língua 
estrangeira; O papel da Língua Inglesa no currículo. 
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PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II – PORTUGUÊS 

Conhecimentos Específicos:  
MEC – Publicações para o Ensino Fundamental disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-
basica/publicacoes?id=12624:ensino-fundamental 
MEC - Base Nacional Comum Curricular – Competências específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental 
– ano finais - unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 
Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e funções; ensino e aprendizagem da gramática normativa. Linguagem: 
uso, funções, análise; língua oral e escrita; variações linguísticas; norma padrão. O texto: tipologia textual; intertextualidade; 
coesão e coerência textuais; o texto e a prática de análise linguística. Leitura e produção de textos. Literatura brasileira. 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II – MATEMÁTICA 

Conhecimentos Específicos:  
MEC – Publicações para o Ensino Fundamental disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-
basica/publicacoes?id=12624:ensino-fundamental 
MEC - Base Nacional Comum Curricular – Competências específicas de Matemática para o Ensino Fundamental – ano 
finais - unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 
Objetivos e seleção de conteúdos da Matemática no Ensino Fundamental. Aprender e ensinar Matemática no ensino 
fundamental: professor e o saber matemático; o aluno e o saber matemático; as relações professor-aluno e aluno-aluno. A 
resolução de problemas e o ensino-aprendizagem de Matemática. Avaliação em Matemática. Meios para ensinar e 
aprender Matemática no Ensino Fundamental: possibilidades da história da Matemática; jogos nas aulas de Matemática; o 
uso das calculadoras. 
 
PSICOLOGO I 

Conhecimentos Específicos:  
Leis 8080/90 e 8142/90. Decreto Federal nº 7.508, de 28/06/2011. Indicadores do nível de saúde da população. As inter-
relações familiares: orientação psicológica à família; Entrevista e terapia psicológicas; Classificação de Transtornos Mentais 
e de Comportamento da CID -10 – Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas; A Importância do Tratamento 
Psicoeducacional; Abordagem Cognitivo-Comportamental na Prática Psiquiátrica; A Atuação do Psicólogo em Grupos 
Terapêuticos; A Importância da Psicologia na Equipe Interdisciplinar; Psicologia em Saúde; Código de Ética Profissional; 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Atividades Grupais, Bullying, Drogadicção, Contracepção, Gravidez, 
DST/AIDS; Psicologia do Trabalho. Trabalho Social do Psicólogo no SUAS; O papel do psicólogo no CRAS e no CREAS; 
Estatuto da Pessoa Com Deficiência; Estatuto do Idoso. 
 
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 

Conhecimentos Específicos:  
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Indicadores de nível de saúde da população. Código de Ética. Curativos: material utilizado, tipo de ferimentos, 
procedimentos, limpeza e assepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização, conceitos, importância, produtos utilizados, 
procedimentos e noções de primeiros socorros; DSTs, Assistência à criança: recém-nascido normal, prematuro e de alto 
risco, puericultura. Assistência à mulher: da reprodução humana ao trabalho de parto e puerpério. Assistência a portadores 
de problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência ao idoso: cuidados durante a internação, admissão e alta. Assistência em 
psiquiatria. Assistência nas doenças crônico-degenerativas. A saúde do trabalhador (noções sobre doenças ocupacionais). 
Assistência nas urgências e emergências: primeiros socorros, hemorragias, choques, traumatismos. Desinfecção e 
esterilização: conceitos, procedimentos, material e soluções utilizados, cuidados, tipos de esterilização, indicações. 
Imunização (rede de frio, tipos de vacinas, conservação e armazenamento, validade, dose e via de administração). 
Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e 
ferramentas Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES I 

Conhecimentos Específicos:  
Mecânica dos solos; Topografia: métodos de levantamento topográfico; Projetos de construção civil; Técnicas da 
construção; Materiais de construção; Planejamento e execução de obras; 
Orçamentos; Laudos e pareceres técnicos; Normas Técnicas da ABNT; Normas Regulamentadoras do MT; Conhecimento 
em desenho assistido por computador (sistemas CAD como: AUTOCAD e outros). 
Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e 
ferramentas Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Conhecimentos Específicos: 
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Leis 8080/90 e 
8142/90. Decreto Federal nº 7.508, de 28/06/2011. Indicadores do nível de saúde da população. Histórico, definição, 
objetivos. A importância do Terapeuta Ocupacional na equipe interdisciplinar Processo de Terapia Ocupacional: avaliação, 
recursos terapêuticos, modelo de atuação, materiais e instrumentais. Análise da atividade: abordagem individual, 
abordagem grupal. Áreas de Atuação: saúde mental, habilitação/reabilitação. A importância do Terapeuta Ocupacional na 
equipe interdisciplinar. Ocupação Terapêutica: princípios e fundamentos. Evolução histórica da ocupação como forma de 
tratamento. Terapia Ocupacional na paralisia cerebral - definição, transtornos, avaliação e tratamento. Princípios básicos do 
tratamento terapêutico ocupacional nas áreas de neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Terapia ocupacional na 
área neuro-musculoesquelética. Habilidades motoras gerais. Terapia Ocupacional aplicada à deficiência mental. Modelos 
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de Terapia Ocupacional - Positivistas, Humanista, Materialista-Histórico. Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental - 
Princípios básicos, fundamentos teóricos para a prática, dinâmica do mecanismo de tratamento terapêutico-ocupacional. 
Código de Ética Profissional. 
  
 
TOPÓGRAFO 

Conhecimentos Específicos:  
Conhecimentos de instrumentos da Agrimensura; Operação de estacionamento dos aparelhos; Alinhamentos e 
Nivelamentos; Descrição de perímetro; Plantas e configurações de terrenos; Aspectos básicos de topografia (medidas, 
ângulos e rumos); Plano altimétrico cadastral; Tópicos relativos à atividade do topógrafo em campo; Conhecimentos de 
AUTOCAD. 
Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e 
ferramentas Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 32 

 
ANEXO III - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2019 

 
 Obs.: Ler atentamente o Capítulo Referente aos Recursos antes do preenchimento. 
 
  

 NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________  

 No DE INSCRIÇÃO: _____________ 

CARGO PRETENDIDO: _____________ 
 

TIPO DE RECURSO: (marcar um X) 
 
(   ) CONTRA GABARITO 
(   ) CONTRA PONTUAÇÃO PROVA OBJETIVA 
(   ) CONTRA PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
(   ) CONTRA A CLASSIFICAÇÃO 

(   ) OUTROS 

 

 No DA QUESTÃO (caso o recurso refira-se à questão/gabarito divulgado) ______ 

 FUNDAMENTAÇÃO: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assinatura do Candidato: ________________________ 
 
 Data: ___/___/2019 
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ANEXO IV – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E/OU 
SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2019 

 
ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO ANEXAR A ESSE REQUERIMENTO O LAUDO MÉDICO QUE JUSTIFIQUE A 
SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA. 
 
NOME DO CANDIDATO: 
______________________________________________________________________  
 
No DE INSCRIÇÃO: _____________   DOCUMENTO DE IDENTIDADE (RG): _______________________ 
 
CARGO PRETENDIDO: ______________________________________________________ 
 
ASSINALE COM UM “X” O MOTIVO DO REQUERIMENTO: 
 
(   ) Portador de deficiência      (   ) Amamentação    (   ) Outro. Qual? 
________________________________ 
 
ASSINALE COM UM “X” O TIPO DE SUA DEFICIÊNCIA: 
 
(   ) Física    (   ) Auditiva   (   ) Visual  (   ) Mental   (   ) Múltipla   (   ) Outra. Qual? _____________________ 
 
 
ASSINALE COM UM “X”, CASO HAJA A NECESSIDADE DE CONDIÇÃO ESPECIAL: 
 
(   ) Sim   (   ) Não  
 
 
Caso a resposta acima seja “sim”, descreva a condição especial para realização da prova: 
 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato: ____________________________________________ 
 
 
Data: ___/___/2019 
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ANEXO V - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA 

CONCURSO PÚBLICO 01/2019 

 
 

 NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________  

 No DE INSCRIÇÃO: _____________ 

 NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _______________________ 

 CARGO: _____________ 
 
Para preenchimento do candidato: 
Títulos Apresentados (marque um X)  

(    ) Doutorado  

(    ) Mestrado 

(    ) Curso de Pós Graduação Latu-Sensu com duração mínima de 360 horas 

Nº de folhas anexas: _______ 
 
Assinatura do candidato: _________________________ 
 
Data: ____________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Para uso da Banca Examinadora: 
 

Doutorado – Valor Atribuído: ____ 

Mestrado – Valor Atribuído: ____ 

Curso de Pós-Graduação Latu-Sensu com duração mínima de 360 horas – Valor Atribuído: ____ 

 

Total de Pontos: _____ 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA 

CONCURSO PÚBLICO 01/2019 

ENTREGA DE TÍTULOS - PROTOCOLO DO CANDIDATO 

 

Número de Inscrição do Candidato: _________ 

Número de folhas entregues: ___ 

Nome do responsável pelo recebimento: __________________ 

Rubrica e carimbo: ____________________ 

 

 


