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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2018 

 
 A Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha Paulista, Estado de São Paulo, torna público que realizará, na forma 
prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS para 

preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva dos cargos abaixo especificados, providos pelo Regime 
Estatutário – Lei nº 004/93 e alterações posteriores. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes 
do presente instrumento elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e 
pertinentes. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CMM 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

1.1.1 As provas serão aplicadas no Município de Euclides da Cunha Paulista/SP. 

1.2 Nomenclatura / Carga Horária / Vagas / Vencimento / Taxa Inscrição / Exigências. 

1.2.1 NÍVEL DE ENSINO ALFABETIZADO  

Nomenclatura 
C/H 

Semanal 
Vagas Ref. 

Venc. 

(R$) 

Taxa de 

Insc. (R$) 

Exigências complementares 

no ato da posse 

CAPTURADOR DE ANIMAIS 
40 01 + CR* 01 954,00 15,00 Alfabetizado 

(*) CR = Cadastro Reserva 

1.2.2 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Nomenclatura 
C/H 

Semanal 
Vagas Ref. 

Venc. 

(R$) 

Taxa de 

Insc. (R$) 

Exigências complementares 

no ato da posse 

AGENTE COMUNITÁRIO 

(ESF 1 VILA FERREIRA) 

40 1 + CR* - 1.014,00 15,00 

Ensino Fundamental Completo, 

residir na área de comunidade 

em que atuar; haver concluído, 

com aproveitamento, curso 

introdutório de formação inicial e 

continuada. 

AGENTE CONTROLE DE 

VETORES 

40 1 + CR* - 1.014,00 15,00 

Ensino Fundamental Completo, 

residir na área de comunidade 

em que atuar; haver concluído, 

com aproveitamento, curso 

introdutório de formação inicial e 

continuada. 

AGENTE DE SANEAMENTO 
40 1 + CR* - 1.014,00 15,00 Ensino Fundamental Completo 

AGENTE SOCIAL (CRAS) 
40 CR* 10 1.066,00 15,00 

Ensino Fundamental Completo 

MOTORISTA 40  
CR* 7 954,00 15,00 

 Ensino Fundamental Completo e 

CNH letra “D” ou superior.  

 

(*) CR = Cadastro Reserva 
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1.2.3 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

Nomenclatura 
C/H 

Semanal 
Vagas Ref. 

 

Venc. 

(R$) 

Taxa de 

Insc. (R$) 

Exigências complementares 

no ato da posse 

TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA 

40 CR* 15 1.905,94 22,50 

Curso Níve l  médio 

Completo,  Curso de No 

Mín imo 240 horas na Área 

de in formát ica,  ou 

exper iênc ia p rof iss ional  na 

área de no mín imo 12  

meses.  

(CR) * CADASTRO RESERVA 

 

1.2.4 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR 

Nomenclatura 
C/H 

Semanal 
Vagas Ref. 

 

Venc. 

(R$) 

Taxa de 

Insc. (R$) 

Exigências complementares 

no ato da posse 

FISIOTERAPEUTA 
20 01 + CR* 12 1.430,70 30,00 

Curso Superior Completo e  

Registro no Conselho Regional 

de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 

(CR) * CADASTRO RESERVA 

1.3 As atribuições são as constantes do Anexo II do presente Edital. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.cmmconcursos.com.br no período de 

21 de maio de 2018 até às 23h59minh do dia 10 de junho de 2018, devendo para tanto o interessado 

proceder da seguinte forma: 

a) Acesse o site www.cmmconcursos.com.br em inscrições abertas clique no ícone do CONCURSO 

PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA/SP 002/2018(SP). 

Agora clique em ÁREA DO CANDIDATO, realize o cadastro e se já cadastrado, somente realizar o 

login para inscrição.  

b) Em seguida, selecionar o cargo e clique em INSCRIÇÃO e clique em continuar. 

c) Preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO. 

d) Na sequência, imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em 

qualquer agência bancária, correspondente bancário autorizado ou lotérica. Não serão aceitos 

recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por agendamento. 

e) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das 

inscrições, entendendo-se como "não úteis", exclusivamente, os feriados nacionais e estaduais e 

respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, 

sob pena de a inscrição não ser processada e recebida. 

f) A CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. não se responsabiliza por 

erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira e total 

http://www.cmmconcursos.com.br/
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responsabilidade do candidato. 

2.1.1 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche 

todos os requisitos exigidos para a participação no Concurso Público, pois, a taxa, uma vez paga, só será 

restituída em caso de revogação ou cancelamento do certame, pela própria administração pública. 

2.1.2 Os candidatos poderão se inscrever-se para um cargo. Caso efetue inscrição em mais de um cargo, 

prevalecerá a inscrição mais recente; não havendo em hipótese alguma a devolução da taxa de inscrição. 

2.1.3 A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 

2.1.4 No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 

2.1.5 Quarenta e oito horas após o pagamento, confirmar no e-mail indicado no ato da inscrição, a notificação 

de pagamento e se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor 

da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a CMM ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., pelo endereço eletrônico cmmconcursos@yahoo.com.br, 

para verificar o ocorrido. 

2.1.6 A CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. não se responsabiliza por 

solicitação de inscrição, via internet, não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas 

de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. O 

descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma. 

2.1.7 A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato na hipótese de quando o pagamento for 

realizado em duplicidade ou fora do prazo, sendo descontado o valor da taxa bancária. 

2.1.8 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo 

alegado. 

2.1 São condições para a inscrição: 

2.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art.12 da Constituição Federal. 

2.2.2 Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo 

dos direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar. 

2.2.3 Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os 

requisitos exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 

2.2.4 Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado "a bem do serviço público", mediante decisão 

transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 

2.3 Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, além dos 

documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas 

últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova 

de Escolaridade e Habilitação Legal, uma foto 3X4, declaração de não ocupar cargo público e 

remunerado, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, 

atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda 

do direito à vaga. 

2.4 Após a apresentação dos documentos previstos no item 2.3, o candidato aprovado passará por uma 

avaliação médica de forma a comprovar sua aptidão física e mental para o exercício das atribuições do 

emprego público. 

2.5    Para os candidatos ao cargo de Motorista deve-se obrigatoriamente possuir Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH, na categoria “D” ou superior. Serão condicionadas até a data das provas práticas eventuais 

inscrições cujas categorias sejam inferiores às exigidas, ou o prazo de validade estiver vencido na data da 

inscrição. O Candidato deve estar ciente que somente será autorizado a se submeter à prova prática se portar a 

carteira de habilitação original na categoria exigida, com validade na data da realização das mesmas, pois de 

conformidade com o CTB - Código de Trânsito Brasileiro - nenhum condutor poderá dirigir na via pública sem 

portar seu respectivo documento de habilitação na via original e da classe correspondente ao veículo dirigido. 

2.6     A convocação do candidato aprovado será feita através de publicação em Jornal de Circulação Regional 

tendo o prazo máximo de 05 (Cinco) dias úteis, a contar da notificação oficial, para se apresentar ao local 

determinado na convocação. Caso não compareça dentro do prazo estipulado será considerado desistente e 

mailto:cmmconcursos@yahoo.com.br
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automaticamente eliminado do Concurso Público.  

2.7   O não atendimento dentro do prazo estipulado na convocação ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará na exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros. 

 

3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

3.1 Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, 

cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei 

N° 7.853/89. 

3.2 Em obediência ao disposto no art. 37, § 1° e 2° do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 

7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada 

cargo, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente 

Concurso Público. 

3.2.1 Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará 

formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da 

vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento 

do número de vagas para o cargo ou função. 

3.3 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 

4° do Decreto Federal N° 3.298/99. 

3.4 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal N° 

3.298/99, particularmente, em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 

aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais 

candidatos. 

3.5 Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1° e 2°, do Decreto Federal N° 3.298/99, deverão ser requeridos 

por escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via SEDEX com aviso de 

recebimento (AR), envelope identificado com os dizeres: CONCURSO PÚBLICO EUCLIDES DA CUNHA 

PAULISTA–SP / LAUDO MÉDICO” para a CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO 

PÚBLICA LTDA., situada na Rua Joaquim Gorgulho, nº 86 - Centro, CEP 19400-000, Presidente 

Venceslau/SP, postando até o último dia útil de inscrição: 

a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 

município/concurso público para o qual se inscreveu; 

b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) 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, inclusive para assegurar a previsão de 

adaptação à prova; 

c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a 

empresa de qualquer providência). 

3.6 Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não 

encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O 

candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não 

poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

3.7  Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 

transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação 

da prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) 

serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 

3.8 O candidato deverá incluir no requerimento de vaga especial o detalhamento dos recursos necessários 

para realização da prova (exemplos: prova ampliada, sala de fácil acesso com rampa ou no térreo, mesa 

especial para cadeirante etc.). 
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3.9  A publicação do resultado final do concurso público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 

pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a 

pontuação destes últimos. 

3.10  Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 

preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 

3.11 Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão 

considerados como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada seja quais forem os 

motivos alegados. 

3.12 Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico 

oficial ou credenciado pelo Município, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato 

como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da 

lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se 

constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 

3.13 Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 

 

4. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 

4.1 O concurso público será de Provas Objetivas (escritas) de caráter classificatório e eliminatório para 

todos os cargos. 

4.2 Para o cargo de Motorista o concurso contará com uma segunda fase, quando será feita a avaliação 

prática sendo eliminatória e classificatória em local a ser divulgado em Edital de Convocação. 

4.3 Para o cargo de Capturador de Animais o concurso contará com Teste de Aptidão Física (TAF), sendo 

também eliminatória e classificatória em local a ser divulgado em Edital de Convocação. 

4.4 A duração da prova será de 03 (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de 

respostas. 

4.5 O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido 

de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 

- Cédula de Identidade RG; 

- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

- Certificado Militar; 

- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 

- Passaporte. 

4.6 As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla 

escolha, na forma estabelecida no presente Edital. 

4.5      A prova terá caráter classificatório e eliminatório, onde contará com 40 (quarenta) questões de múltipla 

escolha (A, B, C, D) numa escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem).  

4.6  Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do Concurso Público: qualquer espécie de 

consultas bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou anotações, 

máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, 

mp3 player, notebook, palmtop,BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de 

mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares. 

4.7 Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão guardados em 

sacos plásticos fornecidos pela CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., lacrados 

e colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences que não puderem ser alocados nos 
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sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do candidato. Todos os pertences serão de inteira 

responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na sala de provas portando qualquer dos pertences 

acima será excluído do concurso público. 

4.8 Recomenda-se aos candidatos não levarem para os locais de prova os aparelhos celulares, com tudo, se 

levarem, estes deverão ser desligados, preferencialmente com as baterias retiradas e acondicionados em 

invólucro fornecidos pela CMM-Concursos. O candidato que for surpreendido portando celular fora da 

embalagem lacrada fornecida pela CMM-Concursos, mesmo que desligado, (off-line) ou dentro dela, porém 

ligado (on-line) serão excluídos do concurso público e convidados a entregarem suas respectivas prova, 

podendo inclusive responder criminalmente por tentativa de fraude. 

4.9 Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 

ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela 

Coordenação do concurso público. 

4.10 O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto 

para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de 

questões e respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham 

rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 

4.11 Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o lacre do 

envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando todos (as) 

tiverem concluído. 

 

5.  DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 

5.1  NÍVEL ENSINO ALFABETIZADO 

 

CAPTURADOR DE ANIMAIS 

 

Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais TAF 

15 15 10 SIM 

 

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

AGENTE COMUNITÁRIO 

AGENTE DE CONTROLE DE VETORES 

AGENTE DE SANEAMENTO 

AGENTE SOCIAL 

Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais 

15 15 10 

 

MOTORISTA 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos 

Gerais 
Conhecimentos 

Específicos 
PROVA 

PRÁTICA 

10 10 10 10 SIM 

 

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO  

TÉCNICO EM INFORMATICA 

Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais Informática 
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10 10 10 10 

  

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO  

FISIOTERAPEUTA 

 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Básicos 

de Informática 

Conhecimentos 

Gerais 

Conhecimentos 

Específicos  

10 5 5 20 

 

6.    DAS MATÉRIAS 

 

6.1 As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo III do 

presente Edital. 

 

7.  DAS NORMAS 

 

7.1 LOCAL, DIA, HORÁRIO - As provas objetivas (escritas) serão realizadas no dia 24 de junho de 2018, às 

9h00m em local a ser divulgado por meio de Edital próprio e que será afixado no local de costume da Prefeitura, 

por meio de jornal com circulação no município e no site www.cmmconcursos.com.br, com antecedência mínima 

de 3 (três) dias. 

7.1.2 Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CMM 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. e o Município poderão alterar horários das 

provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a 

obrigação de acompanhar as publicações oficiais e por meio do site www.cmmconcursos.com.br. 

7.2  Será disponibilizado no site www.cmmconcursos.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o 

Edital de convocação dos inscritos para os cargos previstos neste Edital. 

7.3 Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar no Mapa de Alocação 

do Candidato Porta de Escola/ Porta de Sala, este deverá entrar em contato com a CMM CONCURSOS, pelo 

e-mail: www.cmmconcursos.com.br.  

7.4 Ocorrendo o caso constante no item 7.3, poderá o candidato participar do concurso público e realizar a 

prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento da inscrição.  

7.5 A inclusão de que se trata o item 7.4, será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da 

regularidade da referida inscrição.  

7.6 Constada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, 

sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 

decorrente. 

7.7 COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro 

candidato, nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao 

Coordenador do concurso público designado pela CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO 

PÚBLICA LTDA. e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo 

comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios 

outros para resguardar a execução individual e correta das provas. 

7.8 Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar uma 

acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 

7.9 Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os 

candidatos deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, pois, no 

referido horário, os portões serão fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários. 

7.10 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 

http://www.cmmconcursos.com.br/
http://www.cmmconcursos.com.br/
http://www.cmmconcursos.com.br/


 

 

Página 8 de 20 

 

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 
 

CNPJ 67.662.437/0001-61  
FONE/FAX: (18)3283-1121  -  Caixa Postal: 02  - E-mail: prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br 

Av.: Antonio Joaquim Mano, 02 – Centro    CEP 19.275-000     Euclides da Cunha Paulista - SP 

www.euclidesdacunha.sp.gov.br 

comunicados referentes a este concurso público, os quais serão afixados também nos quadros de 

aviso da Prefeitura, devendo, ainda, manter atualizado seu endereço. 

 

  8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

8.1 Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de 

preferência os seguintes: 

a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos 

demais, dando-se preferência ao de idade mais elevada; 

b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos se houver; 

c) Maior número de acertos na prova de Português se houver;  

d) Maior número de acertos na prova de Matemática se houver; 

e)  Maior número de acertos na prova de Informática se houver; 

f) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais se houver;  

g) Maior idade. 

8.1.1 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se 

dará por meio de sorteio. 

8.1.2  O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu 

número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração 

da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os 

seguintes critérios: 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 

será a crescente; 

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 

 

9. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 

9.1 A Prova Objetiva terá caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos.. 

9.2 A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 

    
   

   
       

ONDE: 

NPO = Nota da prova objetiva  

TQP = Total de questões da prova  

NAP = Número de acertos na prova 

9.3 Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 40 (quarenta) pontos. 

9.4 O candidato que não auferir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 

Concurso Público. 

10 DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
10.1  A aplicação e a avaliação da prova prática busca aferir a capacidade de adequação funcional e situacional 

do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á na execução de 

tarefas, previamente elaboradas pelo Examinador, a serem realizadas individualmente pelo candidato 

com a avaliação por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições dos cargos.  
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10.2 A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 

"Capacidade Técnica". Serão considerados aptos os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 

(cinquenta) pontos na prova prática. O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos 

na prova prática será considerado inapto.  

10.3 A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos 

e utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.  

10.4 O candidato inapto ou que não realizar a Prova Prática será eliminado do Concurso Público, mesmo tendo 

sido aprovado nas Provas Objetivas.  

 

11.  DA FORMA DE AVALIAÇÃO TAF – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 

11.1. TAF consistirá de provas de Aptidão Física, conforme Anexo IV tabelas I e II.  

11.1.1 O TAF – Teste de Aptidão Física será avaliado na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para cada 

teste e terá caráter eliminatório e classificatório.  

11.2 O valor por cada ponto auferido na prova de aptidão física é de 0,5 (zero vírgula cinco).  

11.3 Todos os candidatos para o cargo de Capturador de Animais serão submetidos ao teste de aptidão física 

conforme o seguinte conteúdo programático: Flexões abdominais, tipo remador (Classificatório /Eliminatório 

ambos os sexos) Corrida Pedestre de 4 (quatro) minutos (Classificatória / Eliminatório ambos os sexos). 

11.4 Para essa fase os candidatos deverão levar trajes apropriados (calção, camiseta e tênis) para 

realizar os testes diversos e apresentarem junto a coordenadoria da prova, exame médico, conforme 

anexo VI do presente edital, realizado no máximo (15) quinze dias antes do teste físico (que ficará 

retido) constando aptidão para realização de exercícios com esforço físico, sob pena de não ser 

admitido à prova.  

11.5 Em razão de condições climáticas ou de força maior, a critério da Comissão Organizadora do Concurso 

público, a Prova de Avaliação de Condicionamento Físico poderá ser adiada ou interrompida, acarretando 

novo horário e/ou data a ser estipulado e divulgado aos candidatos presentes.  

11.6 O candidato que não auferir, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos no TAF será desclassificado 

do Concurso Público. 

 

12. DO RESULTADO FINAL 

 
12.1 Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final será a nota 

obtida com o número de pontos auferidos na prova. 

12.2 Para os candidatos ao cargo de Motorista a nota final será a média aritmética obtida com a soma das notas 

nas provas objetivas e práticas, cuja fórmula é a seguinte: 

 

NF = NPO + NPP 
                      2 

ONDE:  

NF = Nota Final  

NPO = Nota na Prova Objetiva  

NPP = Nota na Prova Prática 

 

12.3 Para os candidatos ao cargo de Capturador de Animais a nota final será a média aritmética obtida com a 

soma das notas nas provas objetivas e TAF (teste de aptidão física) cuja fórmula é a seguinte: 
 

NF = NPO + NTAF 
                      2 

ONDE:  

NF = Nota Final  

NPO = Nota na Prova Objetiva  
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NTAF = Nota Teste de Aptidão Física 

13.  DOS RECURSOS 

 

13.1 Para recorrer o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.cmmconcursos.com.br e ir até a 

“Área do Candidato” – “Recursos e Requerimentos” – e preencher online o formulário de recurso e enviá-lo via 

internet, seguindo as instruções nele contidas.  

13.2 Tendo como prazo o requerimento de recurso até o último dia do prazo recursal de cada fase, conforme o 

próximo item.   

  13.3 Todos os recursos deverão ser interpostos nas datas constantes do ANEXO I: 

a) Da Homologação das inscrições; 

b) Do Gabarito; 

c) Do Resultado Preliminar. 

 

13.4 Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax ou via eletrônica. A 

interposição deverá ser feita diretamente no site. Contendo nome do candidato, RG, número de inscrição, 

cargo para o qual se inscreveu e as razões recursais. 

13.5 Caberá recurso à CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., em face do 

gabarito e/ou contra o conteúdo da prova, no tocante a erro material ou de teor das questões. 

13.6 Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo 

gabarito, com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. Caberá 

à CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA decidir sobre a anulação de questões 

julgadas irregulares. 

13.7 Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer 

outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão 

atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 

13.8 Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação 

de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível. 

13.9 Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 

Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso 

adicional pelo mesmo motivo. 

13.10 O gabarito oficial será disponibilizados no site www.cmmconcursos.com.br entre às 14h00 e 18h00 da 

segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova e o candidato terá acesso ao caderno de questões 

através da área do candidato no site durante o período recursal acessando a Área do Candidato. 

 

14.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1 A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 
concurso público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 

14.2 A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda 

que verificados posteriormente, eliminará o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 

14.3 A CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., bem como o órgão realizador do 

presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes ao concurso. 

14.4 O gabarito será disponibilizado no site www.cmmconcursos.com.br, na segunda-feira subsequente à data 
da aplicação da prova. 

14.5 Decorridos 180 (cento e oitenta) dias do resultado final do concurso público e não caracterizando qualquer 

óbice, é facultada a fragmentação das provas e demais registros escritos para fins de reciclagem, mantendo-
se, porém, em arquivo eletrônico cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos. 

14.6 O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, 
após o resultado final. 

http://www.cmmconcursos.com.br/
http://www.cmmconcursos.com.br/
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14.7 A validade do presente concurso público será de “2” (dois) anos, contado da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 

14.8 Para efeito de admissão fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado 

por médicos especialmente designados pelo Município e apresentação de documentos legais que lhe forem 
exigidos. 

 

14.9 EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 

Consistirá na avaliação das condições físicas e psicológicas indispensáveis para o exercício das funções 
inerentes ao emprego público, postulado pelo candidato, consistente em: 

-Exames médicos laboratoriais e ambulatoriais; 

-Avaliação médica em conjunto com os laudos técnicos e exames. 

Após avaliações e pareceres médicos conclusivos, considerado o convocado APTO ao exercício de suas 
funções, poderá iniciar suas atividades. 

14.10 Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 

04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses 
de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

14.11 Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CMM 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. a relação de parentesco disciplinada nos 
artigos 1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição 
indeferida, e se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo 
das medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

14.12 Não obstante as penalidades cabíveis, a CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA 

LTDA. poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do candidato, desde que verificadas falsidades 
de declaração ou irregularidades na prova. 

14.13 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos 

no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pelo Município e CMM ASSESSORIA 
E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

14.14 A Homologação do concurso público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de 
cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração. 

14.15 A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou 
nas provas, eliminarão o candidato do concurso público. 

14.16 Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 

 

Sem mais, 

 

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

 

 

 

 

 

Euclides da Cunha Paulista/SP, 18 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

Christian Fuziki Ikeda 

Prefeito 
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ANEXO I 

 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital 19/05/2018 

Período de Inscrições 21/05 a 10/06/2018 

Homologação das inscrições e identificação do local de provas 13/06/2018 

Recurso das Inscrições 14 e 15/06/2018 

Prova Escrita 24/06/2018 

Disponibilização do Gabarito 25/06/2018 

Recebimento do Recurso do Gabarito  26 e 27/06/2018 

Resultado Preliminar 02/07/2018 

Recebimento de Recurso do Resultado Preliminar 03 e 04/07/2018 

Classificação Final 09/07/2018 

Divulgação do Edital de Homologação 16/07/2018 

 

OBS.: Cronograma previsto do Concurso Público poderá ser alterado. Os interessados deveram 

acompanhar o andamento do Concurso Público pelo site www.cmmconcursos.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cmmconcursos.com.br/


 

 

Página 13 de 20 

 

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 
 

CNPJ 67.662.437/0001-61  
FONE/FAX: (18)3283-1121  -  Caixa Postal: 02  - E-mail: prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br 

Av.: Antonio Joaquim Mano, 02 – Centro    CEP 19.275-000     Euclides da Cunha Paulista - SP 

www.euclidesdacunha.sp.gov.br 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 

AGENTE COMUNITÁRIO: Uti l i zação de ins t rumentos para d iagnóst i co demográf ico e  

soc iocul tura l  da comunidade;  promoção de ações de educação para a  saúde ind iv idual  e  
co let iva;  reg is t ro ,  para f ins  exc lus ivos de contro le  e p lanejamento das ações de saúde,  de 
nasc imentos,  ób i tos,  doenças e outros agravos à saúde;  est imular  à  par t ic ipação da 
comunidade nas pol í t icas públ icas vo l tadas para a área da saúde;  rea l izar  v is i tas  
domic i l iares per iód icas para moni toramento de s i tuações de r isco à famí l ia  e  par t ic ipar  em 
ações que for ta leçam os e los entre  o setor  saúde e outras  pol í t icas que promovam a 
qual idade de vida.  
 

                                     AGENTE CONTROLE DE VETORES: Elaborar  e  manter  a tua l izados os croquis  da zona de  

t rabalho;  Real i za r  a  v is i ta  100% dos domicí l ios  de acordo com a per iod ic idade ind icada 
pelo supervisor ;  Real iza r  a t iv idades em terrenos  bald ios de acordo com a necess idade de 
contro le  de vetor ;  Abordar os moradores de form a cor tes e so l ic i tando o acompanhamento 
destes durante o t ranscorrer  da  vis i ta ;  Conhecer a s i tuação soc ia l  e  econômica da  
população da zona onde atua;  In fo rmar em todas as oportun idades sobre o método e  
procedimento do t rabalho,  espec ia lmente por  ocas ião d e co locação de armadi lhas 
esc larecendo o porquê e a f ina l idade do  procedimento e in formação ao morador o que é  
esperado em termos de par t ic ipação;  Ident i f icar  junto ao morador,  os  cr iadouros e or ientar  
a  e l iminação dos mesmos,  expl icando de forma c lara a r e lação entre cr iadouros,  água 
parada,  mosqui to  e doença;  Ver i f icar  junto com o morador,  as  poss ib i l idades de e l iminação 
corretado l i xo e  armazenamento de água no  domic i l io ,  so l ic i tando a a juda do supervisor  
quando a so lução  ext rapola o domic i l io ;  Valor iza r  e  est imular  p rát icas pos i t ivas do 
morador,  no tocante a el iminação de cr iadouros,  ao armazenamento correto de água e ao 
dest ino de l ixo ,  de jetos e águas servidas;  Regis t rar  os dados da vis i ta  domic i l iar  nos 
formulár ios  própr ios;  Executar  as at i v idades de contro le  de ve tor  conforme normas 
técnicas;  Levantamento  de índ ice;  Tratamento;  Pesquisas em pontos est ratég icos;  
Pesquisas em armadi lhas;  Del imi tação de  focos;  Pesquisa veto r ia l  espec ia l ;  Nebul i zação;  
Manejar  equipamentos de aspersão de inset ic ida,  confor me normas técnicas;  Ut i l i zando 
inset ic idas,  adotando procedimentos corretos  de manipulação e dosagem; Ut i l i zar  
equipamentos de proteção,  de acordo com as normas de segurança do t rabalho;  Zelar  pe la  
guarda e conservação dos equipamentos e mater ia is  sob sua responsabi l idade.  
 
AGENTE SANEAMENTO:  Executa r  as ta refas de preparação da área de  serviço,  ta is  como 

l impeza,  abertura,  fechamento e n ive lamento de va las;  executa r  serv iço de ins ta lação,  
assentamento e conserto de canal ização de fer ro fundido,  ferro ga lv anizado,  p lást ico,  tubo  
cerâmico,  tubo de concreto e outros para redes de água e esgoto  em gera l ;  montar  
quadros,  co locar  e  re t i rar  h idrômet ros;  executar  l igações e ramais  de água e esgotos;  
proceder ao cor te  e ao restabelec imento de água;  confecc ionar e f azer  reparos de 
qualquer  t ipo de junta em canal izações,  co le tores de esgotos e d is t r ibu idores de água,  
ass im como bater  juntas;  fazer  rosca em canos de todos os t ipos;  auxi l i ar  em t rabalhos de 
topograf ia ;  a rmar fer ros para buei ros,  bocas de lobo,  la jes,  e t c . ;  assentar  grades de  
c imento;  constru i r  ca ixas e poços de esgotos;  proceder a escavações e reenchimento de 
va letas;  co locar  reg is t ros,  receptores,  s i fões,  apare lhos e outros t ipos de d ispos i t ivos  
componentes de ins ta lações h idrossani tár ias ;  desobstru i r  e  consertar  ins ta lações  
h idrául icas e sani tár ias ;  reparar  cabos e manguei ras;  manobrar ,  consertar ,  montar  e  
desmontar  reg is t ros de d i ferentes  t ipos de  b i to las;  t rabalhar  com inst rumentos de  
n ive lamento –  prumo,  co lher  de pedre i ro ,  a lavanca,  marreta,  fer ro d e  corda e junta,  pá,  
p icareta – ,  ass im como com equipamento para cor te  de  tubo e bomba de  sucção;  t rabalhar  
e  preparar  qualquer t ipo  de massa -base de ca l ,  c imento e outros mater ia is  de construção; 
cor tar  pedras,  operar  com grupo motor -bomba para escoamento  de  va las,  compressores,  
geradores,  v ibradores,  motosserra,  marte le tes  pneumát icos;  operar  e  l impar ferramentas 
ou equipamentos espec ia is  para a execução das tarefas e ze lar  por  esses;  e laborar  l is tas 
de mater ia is  e  fer ramentas necessár ias à execução do t r abalho;  executar  serviços de  
h ig ien ização,  reco lh imento e dest inação de resíduos;  e fe tuar  a  l impeza das un idades 
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operac ionais ,  v idrar ias  e equipamentos,  ta is  como f locu ladores,  decantadores,  f i l t ros ,  
tanques de armazenamento de produ tos químicos,  reservató r ios ,  boosters ,  tanques de 
aeração,  gradeamentos,  laboratór ios ,  entre out ros;  auxi l iar  no t ransporte,  na d is t r ibu ição e 
no armazenamento de  amostras co letadas;  auxi l iar  no recebimento,  na pesagem, na 
contagem e na armazenagem de mater ia is ;  d i r ig i r  veícu los  leves,  necessár ios à execução 
de suas at iv idades;  responsabi l izar -se por  equipes auxi l iares necessár ias à execução das 
at iv idades própr ias do  cargo,  determinando o uso dos equipamentos de segurança 
ind iv iduais  e co let i vos e  o ze lo  por  esses;  s ina l izar  os loca is  de  t rabalho em via  públ ica;  
executar  tarefas a f ins .  
 

                                  AGENTE SOCIAL (CRAS): Real i zar  pesquisas de iden t i f icação da rea l idade soc ia l ;  Tabular  os 

dados obt idos e e laborar  re la tór ios ;  Suger i r  a l ternat i vas de ação na área soc ia l ;  
Relac ionar e conhecer a rede de recursos soc ia is  exis tente na reg ião;  Desenvolver  
a t iv idades vo l tadas para  a promoção soc ia l  dos muníc ipes;  Executar  programas,  pro je tos e 
at iv idades de t rabalho,  ob jet i vando a  in tervenção a par t i r  dos  e lementos  levan tados;  
ass is tênc ia e promocionais  a ent idades ind iv iduais  e segmentos populac ionais ;  Trabalhar  
soc ia lmente as re lações in terpessoais ,  fami l iares,  v ic ina is  e  comuni tár ias ;  Ident i f icar  e  
anal isar  as pr ior idades soc ia is  na viab i l ização da pol í t ica soc ia l .  Real izar  entrevis tas,  
reuniões e seminár ios com a população  para d iscussão da problemát ica soc ia l  v isando à 
execução de ações de in teresse da comunidade;  Real iza r  outras at i v idades corre la tas ao 
cargo,  quando requer idas por  seu super ior .  
 
 
CAPTURADOR DE ANIMAIS: Realizar rondas fiscalizando o perímetro na busca da existência de animais soltos 

para apreender, deverá apreender animais de grande, médio e pequeno porte, que estejam soltos, segundo 
necessidade do serviço (diurno e/ou noturno, de segunda à sexta-feira, nos finais de semana ou feriados). Cuidar 
da captura, do transporte e do confinamento dos animais apreendidos. Cuidar do local onde ficarão apreendidos 

os animais, verificar diariamente as condições dos animais com alimentação e água. Comunicar o setor de 
tributação sobre apreensão para lançamento das diárias de animais apreendidos. Comunicar o proprietário dos 
animais sobre a apreensão. Orientar os proprietários sobre o procedimento para a entrega dos animais 
apreendidos. Entregar os animais aos proprietários após o recebimento da cópia da guia de recolhimento das 
diárias dos animais apreendidos. Avaliar o preço de mercado do animal apreendido. Comunicar o gabinete do 
Prefeito quando os valores das diárias ultrapassarem o valor econômico do animal apreendido. 
 

 
                                      FISIOTERAPEUTA: Trata meningi tes,  encefa l i tes ,  doenças  reumát icas,  para l is ias ,  sequelas de 

ac identes vascular -cerebra is  e  outros,  empregando g inást ica corret i va,  c ines ioterapia,  
e le t ro terapia e demais  técnicas espec ia is  de reeducação muscular ,  para obter  o  máximo de 
recuperação func ional  dos órgãos e tec idos afetados.  

 
MOTORISTA: Dir ige e conserva veícu los automotores,  da f ro ta da admin is t ração,  ta is  como 

automóveis ,  peruas e  p ick -up,  manipulando os comandos de marcha e d i reção,  
conduzindo-o em t ra je to determinado,  de conf ormidade com as normas de t râns i to  e as  
ins t ruções recebidas.  
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA:  Execução de serviços técnicos na área de informática do Município. Manutenção 

Completa dos computadores, impressoras e equipamentos eletrônicos, executando a instalação e configuração 
dos softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comando necessários para sua 
utilização. Diagnosticar problemas de software, a partir de informações recebidas de servidores, buscando 
solução para os mesmos. Manutenção dos sistemas de Internet e outros sistemas necessários para o 
desenvolvimento das atividades no Município. 
 
    

ANEXO III 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(verificar composição das provas no item 5 do presente edital) 
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NÍVEL DE ENSINO ALFABETIZADO  

 

Língua Portuguesa:  Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 

diversos (dentre outros, receitas, charges, bilhetes, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, provérbios, contos...); 
Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivos, 
pronome, preposição, verbo, advérbio...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico.  
 
Matemática: Conjuntos (noção, igualdade desigualdade, tipos, pertence e não pertence, subconjuntos, união e 

interseção). Números naturais. Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). Sistema de 

numeração decimal. Sistema monetário brasileiro. Sentenças matemáticas. Frações. Números decimais. 

Porcentagem. Problemas. Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo. 

Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades 

Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais - Individuais e Coletivos; Ciências Físicas 

e Biológicas - Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre 

História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente. 

 

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  

 
Língua Portuguesa: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão 

das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, 

pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência 

Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos 

Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos. 

Matemática: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 

(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de 

três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 

Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; 

Fração Algébrica; Geometria Plana. 

Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades 

Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais - Individuais e Coletivos; Ciências Físicas 

e Biológicas - Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre 

História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente. 

 

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO  

 

Língua Portuguesa: Interpretação e análise de textos. Coesão textual. Encontros vocálicos, encontros 

consonantais e dígrafos. Divisão silábica. Ortografia. Acentuação gráfica das palavras: regras básicas e regras 

especiais. Processos de formação das palavras. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, 

conjunção, preposição, advérbio. Concordância verbal e concordância nominal. Regência verbal e regência 

nominal. Crase. Sinais de pontuação. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Sentido próprio e sentido 

figurado das palavras: a denotação e a conotação. 

Matemática: Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação de 

2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução - 

problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 

1º grau - função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; 

Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; 

Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; PA e PG; Sistemas 

Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; 

Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, 
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relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números 

inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: 

comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 

Conhecimentos Básicos de Informática: 1. Sistemas operacionais Windows: recursos básicos de utilização: 

janelas, menus, atalhos, ajuda e suporte gerenciamento de pastas e arquivos; pesquisas e localização de 

conteúdo; gerenciamento de impressão; instalação e remoção de programas; configuração no Painel de 

Controle; configuração de dispositivos de hardware; configuração de aplicativos. 2. Aplicativos para edição de 

textos por meio de software livre e de software comercial: ambiente do software; operações básicas com 

documentos; edição e formatação do texto; tratamento de fontes de texto; verificação ortográfica e gramatical; 

impressão; utilização de legendas, índices e figuras. 3. Navegadores de Internet e serviços de busca na Web: 

redes de computadores e Internet; elementos da interface dos principais navegadores de Internet; navegação e 

exibição de sítios Web; utilização e gerenciamento dos principais navegadores de Internet. 4. Hardware, 

periféricos e conhecimentos básicos de informática: tipos de computador; tipos de conectores para dispositivos 

externos; dispositivos de entrada, saída, armazenamento e comunicação de dados. 5. Conhecimentos básicos 

de segurança da informação e segurança na Internet: princípios da segurança da informação; ameaças e ativos 

alvos de ameaças; riscos, medidas e ciclo de segurança; principais políticas, segurança da informação em 

transações pela internet; ferramentas e mecanismos para garantir a segurança da informação. 

Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); Cidadania; História e Geografia Geral; História 

e Geografia do Brasil; Ciências Físicas e Biológicas; Meio Ambiente; Direitos Humanos: Civis, Sociais, Políticos, 

Culturais, Econômicos e Ambientais; Fatos políticos, culturais, sociais e científicos ocorridos e registrados no 

Brasil e/ou no mundo; Noticias nacionais e internacionais veiculadas na imprensa falada, escrita e televisada do 

Brasil; Atualidades Nacionais e Internacionais; Constituição Federal artigos 1º ao 11º; Estatuto do Idoso; Estatuto 

da Criança e do Adolescente. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre 

História, Geografia, Estudos Sociais, Meio Ambiente e Direitos Humanos, Constituição Federal e alterações 

posteriores, Lei nº 8069/90 e alterações posteriores, Lei nº 10741/2003 e alterações posteriores 

 

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR  

 

Língua Portuguesa: Interpretação e análise de textos. Coesão textual. Encontros vocálicos, encontros 

consonantais e dígrafos. Divisão silábica. Ortografia. Acentuação gráfica das palavras: regras básicas e regras 

especiais. Processos de formação das palavras. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, 

conjunção, preposição, advérbio. Concordância verbal e concordância nominal. Regência verbal e regência 

nominal. Crase. Sinais de pontuação. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Sentido próprio e sentido 

figurado das palavras: a denotação e a conotação. 

Conhecimentos Básicos de Informática: 1. Sistemas operacionais Windows: recursos básicos de utilização: 

janelas, menus, atalhos, ajuda e suporte gerenciamento de pastas e arquivos; pesquisas e localização de 

conteúdo; gerenciamento de impressão; instalação e remoção de programas; configuração no Painel de 

Controle; configuração de dispositivos de hardware; configuração de aplicativos. 2. Aplicativos para edição de 

textos por meio de software livre e de software comercial: ambiente do software; operações básicas com 

documentos; edição e formatação do texto; tratamento de fontes de texto; verificação ortográfica e gramatical; 

impressão; utilização de legendas, índices e figuras. 3. Navegadores de Internet e serviços de busca na Web: 

redes de computadores e Internet; elementos da interface dos principais navegadores de Internet; navegação e 

exibição de sítios Web; utilização e gerenciamento dos principais navegadores de Internet. 4. Hardware, 

periféricos e conhecimentos básicos de informática: tipos de computador; tipos de conectores para dispositivos 

externos; dispositivos de entrada, saída, armazenamento e comunicação de dados. 5. Conhecimentos básicos 

de segurança da informação e segurança na Internet: princípios da segurança da informação; ameaças e ativos 

alvos de ameaças; riscos, medidas e ciclo de segurança; principais políticas, segurança da informação em 

transações pela internet; ferramentas e mecanismos para garantir a segurança da informação. 

Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); Cidadania; História e Geografia Geral; História 

e Geografia do Brasil; Ciências Físicas e Biológicas; Meio Ambiente; Direitos Humanos: Civis, Sociais, Políticos, 

Culturais, Econômicos e Ambientais; Fatos políticos, culturais, sociais e científicos ocorridos e registrados no 

Brasil e/ou no mundo; Noticias nacionais e internacionais veiculadas na imprensa falada, escrita e televisada do 

Brasil; Atualidades Nacionais e Internacionais; Constituição Federal artigos 1º ao 11º; Estatuto do Idoso; Estatuto 
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da Criança e do Adolescente. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre 

História, Geografia, Estudos Sociais, Meio Ambiente e Direitos Humanos, Constituição Federal e alterações 

posteriores, Lei nº 8069/90 e alterações posteriores, Lei nº 10741/2003 e alterações posteriores. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (EM ORDEM ALFABÉTICA) 

 

AGENTE COMUNITÁRIO: A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 

Gerais. 
 
AGENTE CONTROLE DE VETORES: A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e 

Conhecimentos Gerais. 
 
AGENTE SANEAMENTO:  A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 

Gerais. 
 
AGENTE SOCIAL (CRAS): A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 

Gerais. 
 
CAPTURADOR DE ANIMAIS: A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 

Gerais. 
 
FISIOTERAPEUTA: (*) Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e 

patologia. Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, 

neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Conhecimento dos princípios básicos da 

cinesiologia. Fundamentos e técnicas de atendimento em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e 

neurológica. Técnicas básicas em: cinesioterapia motora e respiratória, manipulações, fisioterapia motora e 

respiratória em UTI. Técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. Conceito e aplicação: exercícios 

ativos, ativos- assistidos, passivos, isométricos. Conceito e aplicação: mecanoterapia, termoterapia, crioterapia, 

eletroterapia, massoterapia. Fisioterapia aplicada à geriatria, demências e nas doenças da 3ª idade. Fisioterapia 

reumatológica. Indicações e tipos de: próteses e órteses. Testes musculares. Consequências das lesões 

neurológicas. Aspectos gerais que englobam avaliação e tratamento nas diversas áreas de atuação da 

fisioterapia. Cinesiologia; Cinesioterapia; Biomecânica; Neurofisiologia; Métodos de Avaliação Clínica e 

Funcional; Fisioterapia Preventiva e do Trabalho; Fisioterapia na Saúde da Mulher; Fisioterapia em Pneumologia; 

Fisioterapia em Neurologia; Fisioterapia em Gerontologia; Fisioterapia em Reumatologia; Fisioterapia e, 

Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapia em Cardiologia; Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia; Fisioterapia 

Desportiva 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA (*):  

LEHMKUHL, L. Don; SMITH, Laura K.: Cinesiologia clínica de Brunnstrom (trad.: Nelson Gomes de Oliveira). 5 

ed. São Paulo: Manole. • O´SULLIVAN, Susan; SCHMITZ, Thomas: Fisioterapia – Avaliação e Tratamento. 4 ed. 

São Paulo: Manole.  

• KISNER, Carolyn; COLBY, Lynn A. Exercícios Terapêuticos: Fundamentos e Técnicas. 4 ed. Barueri: Manole.  

• APLEY, A. Graham; SOLOMON, Louis: Ortopedia e Fraturas em Medicina e Reabilitação. 6.ed. São Paulo: 

Atheneu.  

• HEBERT, Sizínio: Ortopedia e Traumatologia: princípios e práticas. 3 ed. Porto Alegre: Artes Médicas.  

• IRWIN, Scot; TECKLIN, Jan Stephen: Fisioterapia Cardiopulmonar (trad.: Solange Siepierski). 3 ed. São Paulo: 

Manole.  

• SCANLAN, Craig ;WILKINS, Robert: Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan. 7 ed. São Paulo: Manole.  

• UMPHRED, Darcy: Reabilitação Neurológica. 4 ed. São Paulo: Manole. • DAVIES, Patricia M.: Recomeçando 

outra vez: reabilitação precoce após lesão cerebral traumática ou outra lesão cerebral severa (trad.: Nelson 

Gomes de Oliveira). 1 ed São Paulo: Manole.  

• LOW, John: Eletroterapia Explicada: Princípios e Práticas. 3 ed. São Paulo: Manole.  

• PRENTICE W: Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas. 2 ed. Porto Alegre: ArtMed. 

 

Conhecimentos Gerais Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República 

Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde; Epidemiologia, 

história natural e prevenção de doenças; Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em 
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Saúde; Indicadores de nível de saúde da população; Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde; 

Doenças de notificação compulsória; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina 

Geral;  Medicina Social e Preventiva; Código de Processo Ético, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades 

sobre Medicina Geral; Bibliografia Saúde da Família - Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial 

- Ministério da Saúde; A estratégia do PSF - refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde - 

Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo; Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas 

alterações; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - P.A.C.S.; Normas e Diretrizes 

do Programa de Saúde da Família - PSF; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do 

Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde - Governo Federal; Epidemiologia; Medicina Social e 

Preventiva. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. 

 

MOTORISTA: Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de 

circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio 

Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, 

Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR: Condução 

e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; 

Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; 

Manutenção do veículo; Carregamento e descarregamento de materiais, inclusive com basculamento. 

 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA: A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 

Gerais e Informática. 
 

(*) A sugestão bibliográfica destina-se a orientar os candidatos. Outras bibliografias, dentro do programa, 

também poderão ser utilizadas. 
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ANEXO IV 

 

Teste de Aptidão Física – TAF 
FEMININO 

 
 

 

 

MASCULINO 
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ANEXO V 

 

Instruções sobre a PROVA PRÁTICA para os candidatos ao cargo de MOTORISTA 

MOTORISTA: Para os candidatos ao cargo de Motorista, fica determinado que:  

1. A prova prática será avaliada de "0" (zero) a "100" (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 

"Capacidade Técnica" e o "Grau de Agilidade". 

2. A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e     

utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 

3. A agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, 

sendo estas  extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital. 

4. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova 

prática. 

5. O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será desclassificado do 

Concurso Público.   

6. Os candidatos deverão estar munidos do Documento de Habilitação compatível com o a categoria exigida 

para o cargo, dentro do prazo de validade, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização da prova 

prática.    

7.Os candidatos faltosos terão nota igual a zero.  

8. Não serão concedidas novas tentativas ou novas “chances”.  

9. Os candidatos aos cargos de motorista salvo se por problemas mecânicos, deixar o veículo “estancar” ou 

“morrer” por 2 vezes será desclassificado.  

10. Não haverá reaplicação das provas.  

11. A prova só será realizada em veículos oficiais.  

12.. Os demais esclarecimentos necessários serão fornecidos antes da prova. 

13. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do concurso. 

 

ANEXO VI 

 

 

 

ATESTADO MÉDICO 
 

Atesto que Sr..(a)......................................................................................................................................................., 

RG ........................................, está apto a participar de avaliação física onde segundo o edital do Concurso 

Público 001/2018, da Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha Paulista – SP será submetido aos seguintes 

testes: Flexões abdominais tipo remador – 1 minuto, tipo remador e Corrida Pedestre de 4 (quatro) minutos. 

 

 

 

 

 

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

 

 

_________________________ Médico CRM 

 

 


