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CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 
 

EDITAL NORMATIVO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES N.º 01/2019 
 
 

A Prefeitura Municipal de Vera Cruz, Estado de São Paulo, representada pela Prefeita 
Senhora Renata Zompero Dias Devito, torna público, nos termos do artigo 37 da 
Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis, a abertura 
de inscrições para o Concurso Público n.º 01/2019, para provimento de cargos públicos 
efetivos vagos de: Agente de Saneamento, Ajudante Geral, Auxiliar de Saúde Bucal, 
Escriturário, Médico, Motorista, Professor, Professor PEB I e Servente, todos os 
cargos regidos pelo Regime Jurídico Único, nos termos do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Vera Cruz – SP, do Estatuto do Magistério Público Municipal e 
demais legislações pertinentes. 
 
O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente edital, 
elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal, Estadual e Municipal, 
vigentes e pertinentes. 
 
A organização, a aplicação e a correção das provas do Concurso Público serão de 
responsabilidade da empresa TAVARES E SILVA CONCURSOS PÚBLICOS-ME, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 13.325.143/0001-15, situada na Rua Bahia, 796, Centro, 
ECHAPORÃ-SP, CEP 19.830-000, cuja definição das regras são as seguintes: 
 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS: 
 
CARGOS CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO 
R$ 

VAGAS VALOR DA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
R$ 

PRÉ-REQUISITOS 

Agente de 
Saneamento 

40h/s 1.435,42 01 37,80 Ensino Médio 
Completo. 

Ajudante Geral  

40h/s 1.013,03 08 25,00 Ensino Fundamental 
Incompleto – 1º Ciclo 
ou Antigo Primário 
Completo. 

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

40h/s 1.593,86 01 37,80 Ensino Médio 
Completo e Curso 
Técnico Completo. 

Escriturário 
40h/s 1.224,23 03 37,80 Ensino Médio 

Completo 

Médico 
20h/s 2.861,21 01 57,80 Ensino Superior 

Completo e Registro 
no CRM. 

Motorista 40h/s 1.277,05 03 25,00 Ensino Fundamental 
Completo e CNH na 
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Categoria “D”. 
Professor  20h/s 1.805,06 07 57,80 Ensino Superior com 

Licenciatura em 
Pedagogia. 

Professor PEB I 30h/s 2.069,12 03 57,80 Ensino Superior com 
Licenciatura em 
Pedagogia. 

Servente 40h/s 1.013,03 01 25,00 Ensino Fundamental 
Incompleto – 1º Ciclo 
ou Antigo Primário 
Completo. 

 
*Além do salário acima descrito, será concedido vale alimentação no valor de R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta reais). 
 
1 – DAS INSCRIÇÕES: 
 
1.1 – Período: 28 de agosto de 2019 a 29 de setembro de 2019. 
1.2 – Horário: das 00h00min do dia 28 de agosto de 2019 até as 23h59min59seg do dia 
29 de setembro de 2019 – horário de Brasília.  
1.3 – As inscrições estarão abertas do dia 28 de agosto de 2019 a 29 de setembro de 
2019, exclusivamente pela Internet no site: www.primeconcursospublicos.com.br, com a 
efetivação após pagamento do respectivo boleto, que deverá ocorrer até o dia 30 de 
setembro de 2019.  
1.4 – Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se de modo a 
recolher o valor da taxa de inscrição somente após tomar conhecimento dos requisitos 
necessários para o exercício do cargo público pretendido. O valor da taxa de inscrição 
não será devolvido em hipótese alguma. 
1.5 – Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.primeconcursospublicos.com.br , durante o período de inscrição. 
b) localizar, no site, o "link" correlato ao Concurso Público N.º 01/2019, da Prefeitura 
Municipal de Vera Cruz – SP; 
c) ler, na íntegra e atentamente, o respectivo Edital; 
d) preencher, total e corretamente, a ficha de inscrição; 
e) transmitir os dados da ficha de inscrição; 
f) os valores cobrados das inscrições para os cargos serão: 
I – R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais) para os cargos de Ensino Fundamental Incompleto – 1º 
Ciclo ou Antigo Primário Completo e Ensino Fundamental Completo. 
II – R$ 37,80 (Trinta e Sete Reais e Oitenta Centavos) para os cargos de Nível de Ensino 
Médio Completo ou Técnico Completo. 
III – R$ 57,80 (Cinqüenta e Sete Reais e Oitenta Centavos) para os cargos de Nível de 
Ensino Superior Completo. 
1.6 – A inscrição do candidato implicará na tácita e integral aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital e nas instruções específicas, das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
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1.7 – A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, 
desde que verificada falsidade de declarações ou informações contidas no ato de 
inscrição. 
1.8 – Não serão aceitas inscrições por procuração. 
1.9 – Ao candidato fica atribuída total responsabilidade pelo preenchimento da ficha de 
inscrição. 
1.10 – É de responsabilidade de o candidato acompanhar datas das provas, horários e 
possíveis retificações do Edital. 
1.11 – Efetuar o pagamento da inscrição, através de Boleto Bancário que será gerado 
pelo sistema até a data limite de 30 de setembro de 2019;  
1.12 – Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser 
utilizado o boleto bancário gerado pelo site, até a data de encerramento das inscrições, 
em qualquer agência bancária.  
1.13 – A Tavares e Silva Concursos Públicos – ME (Prime Concursos) e a Prefeitura 
Municipal não se responsabilizam por pagamentos feitos fora de agências bancárias. 
1.14 – O vencimento do Boleto será o próximo dia útil bancário subseqüente ao 
encerramento da inscrição; 
1.15 – Após o término do período destinado para as inscrições, a ficha de inscrição e o 
boleto bancário não estarão mais disponíveis no site; 
1.16 – Candidatos que necessitarem de condições especiais para realização da prova, 
deverão informá-las no momento da inscrição, para que a banca examinadora possa 
verificar sua pertinência. Caso não o façam, perderão o direito de exigir tais condições. 
1.17 – As inscrições poderão ser prorrogadas por até 10 (dez) dias úteis, por necessidade 
de ordem técnica e/ou operacional; 
1.18 – Eventual prorrogação das inscrições de que trata o item anterior será publicado no 
site da Prefeitura Municipal www.veracruz.sp.gov.br e no site da empresa 
www.primeconcursospublicos.com.br. 
1.19 – A Prefeitura Municipal e a empresa Tavares e Silva Concursos Públicos – ME 
(Prime Concursos) não se responsabilizarão por solicitações de inscrições não 
efetivadas por eventuais falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a correta 
transferência dos dados ou da impressão dos documentos que possam advir de 
inscrições realizadas via internet, sendo de responsabilidade do candidato, acompanhar a 
efetivação da inscrição; 
1.20 – O candidato que efetuou o pagamento e verificou não constar o nome na relação 
de homologação das inscrições, deverá entrar em contato imediato com a empresa 
Tavares e Silva Concursos Públicos – ME (Prime Concursos), solicitando revisão até 11 
de outubro de 2019, através do e-mail: primeconcursospublicos@gmail.com. 
 
2 – SÃO CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 
 
2.1 – Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos da Emenda Constitucional 19/98; 
2.2 – Ter até a data da posse idade mínima de 18 anos; gozar de boa Saúde Física e 
Mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções 
atinentes ao cargo a que concorre; estar no gozo dos direitos políticos e civis, estar quite 
com a justiça eleitoral e se do sexo masculino estar quite com o serviço militar. 
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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. 
2.4 – Fichas de inscrição devidamente preenchida indicando a função em que se pleiteia 
a vaga (somente uma); 
2.5 – Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da Administração Pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios ou de empresa pública; 
2.6 – Não registrar antecedentes civis ou criminais contra a Administração Pública e não 
ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, 
conforme Inciso II, do Artigo 40, da Constituição Federal; 
2.7 - Efetivada a inscrição, não será aceito pedido para alteração da função, seja qual for 
o motivo alegado. 
2.8 - 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, uma foto 3X4, 
declaração de não ocupar Cargo Público, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, 
atestados de antecedentes criminais e demais documentos necessários que lhe forem 
solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 
2.9 - Não poderá ser contratado, o candidato que não apresentar toda a documentação 
acima mencionada e as demais exigidas no ato da contratação. 
2.10 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, salvo o disposto 
na Lei nº 2.834/2011. 
2.11 - Acompanhar datas das provas, horários e possíveis retificações do Edital. 
 
3 – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD: 
 
3.1 – Ao candidato PCD que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
no inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o 
direito de inscrição para os cargos do Concurso Público, cujas atribuições sejam 
compatíveis com as deficiências de que são portadoras. 
3.1.1 – Em obediência ao disposto artigo 37, § 1º e 2º do Decreto nº 3.298/99, que 
regulamenta a Lei nº 7.853/89, será reservado candidato PCD o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes para cada função, individualmente, das que vierem a 
surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso Público. 
3.1.2 – 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 a função. 
3.1.3 – Consideram-se candidatos PCD aqueles que se enquadram nas categorias 
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal 3.298/99, e demais legislações vigentes e 
pertinentes. 
3.2 – Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PCD, estas serão 
preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 
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3.3 – Os candidatos PCD, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
Federal Nº 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 os demais candidatos. 
3.4 – Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, 
durante o período das inscrições, através de ficha de inscrição especial. 
3.5 – O candidato deverá encaminhar 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, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova. 
3.5.1 – Laudo Médico original ou cópia simples deverá obedecer as seguintes exigências: 
ser referente aos últimos 6 (seis) meses, descrever a espécie e o grau de deficiência, 
apresentar a provável causa das deficiências especiais, apresentar os graus de 
autonomia, constar quando for o caso a necessidade do uso de órteses, próteses ou 
adaptações. No caso de deficiente auditivo, o Laudo Médico deverá vir acompanhado de 
uma audiometria recente (até 6 meses) e no caso de acuidade visual, o Laudo Médico 
deverá vir acompanhado de acuidade em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual; 
3.5.2. O candidato portador de deficiência visual, além do envio da documentação, deverá 
solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial em 
BRAILE ou AMPLIADA, especificando o tipo de deficiência;  
3.5.3. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para 
realização das provas, além do envio da documentação, deverá encaminhar solicitação, 
por escrito, até o término das inscrições, com justificativa acompanhada de parecer 
emitido por especialista da área de sua necessidade especial;  
3.5.4. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas; 
3.6 – Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PCD, dos candidatos que 
não encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo 
Laudo Médico, o qual deverá protocolizar o Laudo Médico via SEDEX, endereçado a 
empresa TAVARES E SILVA CONCURSOS PÚBLICOS-ME, Concurso Público – 
Prefeitura de Vera Cruz – Edital 01/2019, situada na Rua Bahia, 796, Centro, 
ECHAPORÃ-SP, CEP 19.830-000, impreterivelmente até o dia 30 de setembro de 2019. 
Será considerada a data de postagem dos correios (30/09/2019), sendo esta a última data 
aceita. 
3.7 – O candidato PCD que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
3.8 – Ao ser convocado para investidura no cargo, o candidato deverá se submeter a 
exame médico oficial ou credenciado pela Prefeitura Municipal, que terá decisão 
terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de 
deficiência, para apurar se incapacitante para o exercício do Emprego. 
3.8.1 – Será eliminado da lista de PCD o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha 
de Inscrição não se constate pelo exame médico oficial citado no item anterior, devendo o 
mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 
3.8.2 – O encaminhamento do laudo médico (original ou cópia simples), por qualquer via, 
é de responsabilidade exclusiva do candidato. A TAVARES E SILVA CONCURSOS 
PÚBLICOS – ME, não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a 
chegada do laudo a seu destino;  
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3.9 – Após o ingresso, o candidato PCD não poderá pleitear a concessão de readaptação 
da função e/ou aposentadoria por invalidez. 
 
4 – DAS PROVAS E PRÍNCIPIOS: 
 
4.1 – O Concurso Público será realizado em uma única fase: – Fase 01 – Prova Objetiva 
– classificatória e eliminatória para os cargos de: Agente de Saneamento, Ajudante 
Geral, auxiliar de Saúde Bucal, Escriturário I e Servente.    
4.2 – Em duas fases, sendo Fase 01 – Prova Objetiva – Classificatória e Eliminatória e 
Fase 2 – Prova de Títulos – Classificatória para os cargos de: Médico, Professor, 
Professor PEB I. 
4.3 – Em duas fases, sendo fase 01 Prova Objetiva – Classificatória e Eliminatória e 
Fase 02 – Prova Prática – Classificatória e Eliminatória, para os cargos de: Motorista. 
4.4 – A data, horário e local das provas serão divulgados pela imprensa e pelo endereço 
eletrônico www.primeconcursospublicos.com.br e www.veracruz.sp.gov.br. com, pelo 
menos, 5 (cinco) dias de antecedência; 
4.4.1. O candidato deverá acompanhar a publicação de editais de abertura de inscrição, 
convocação para prova, resultado final e outros, pela imprensa escrita. Outros meios de 
comunicação não possuem caráter oficial, sendo meramente informativos;  
4.4.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
prova e o comparecimento no horário determinado;  
4.4.3. As provas serão elaboradas conforme consta nos programas constantes no 
presente Edital. 
4.4.4. A duração da prova será de 3 h (três horas), já incluído o tempo para 
preenchimento do cartão de respostas. 
4.5 – O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 
meia hora, munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS ORIGINAIS: 
 – 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 9.603/97 (com foto); 
– Passaporte. 
4.5.1. Na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de 
prova, a inclusão do referido candidato será feita por meio de preenchimento de 
formulário específico, diante da apresentação de documentos pessoais e do comprovante 
de pagamento original, a mesma será realizada de forma condicional e será confirmada 
posteriormente, com o intuito de verificar a pertinência da referida inclusão. 
4.6 – As provas objetivas desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de 
múltipla escolha, na forma estabelecida no presente Edital. 
4.6.1. O candidato receberá e lerá o Caderno de Questões e marcará suas respostas na 
Folha de Resposta de rascunho, localizada na capa do Caderno de Questões e ao 
término da solução da prova, transcreverá suas respostas na Folha de Resposta 
definitiva, em forma de cartão, com caneta azul ou preta; 
4.6.2 – A folha de resposta definitiva, em forma de cartão, deverá ser preenchida com 
caneta azul ou preta, em forma de retângulo, sendo que será orientado pelo fiscal de sala, 
não serão consideradas respostas em forma diferente, em “X, /, círculo, a lápis”, com 
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rasuras, com erratas, com observações ou em branco; Os cartões de respostas que não 
forem assinados pelos candidatos, não serão efetuados sua correção, sendo o candidato 
desclassificado do Concurso Público. 
4.6.3. - 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. 
4.7. A Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, será o único documento válido 
para a correção das questões objetivas da prova;  
4.7.1. Não haverá substituição da Folha de Resposta, sendo da responsabilidade 
exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, 
emendas ou rasura, ainda que legível;  
4.8 – Durante a realização da prova, o candidato poderá solicitar ao Fiscal de Sala, a 
Folha de Observações, para anotar qualquer problema relacionado com a resolução das 
questões ou solicitar esclarecimento sobre elas. As anotações dos candidatos serão 
analisadas pela equipe técnica responsável pela organização das provas, antes da 
divulgação dos gabaritos;  
4.9 – Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer 
espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone 
celular, BIP, “MP3” ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a 
realização das provas. Os aparelhos “celulares” deverão ser desligados e a bateria 
retirada do aparelho, antes do início das provas, guardados dentro de envelope plástico 
com lacre, que será fornecido pela empresa organizadora, o não desligamento do mesmo 
é passível de desclassificação do concurso. 
4.10 – 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 TAVARES E SILVA 
CONCURSOS PÚBLICOS – ME. 
4.11 – O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 01 hora do 
horário previsto para o início da mesma e constante do presente Edital, devendo entregar 
ao Fiscal da Sala o cartão de respostas (Gabarito). O caderno de questões será entregue 
ao candidato. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, 
que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa 
assinalada. 
4.12 – As salas de provas e os corredores serão fiscalizados por pessoas devidamente 
credenciadas, sendo vedado o ingresso de pessoas estranhas; 
4.13 – O candidato não poderá se ausentar da sala sem o acompanhamento do fiscal; 
4.14. Não haverá segunda chamada para qualquer das provas, não importando o motivo 
alegado e a ausência do candidato acarretará sua eliminação do Concurso Público. 
 
5 – DAS COMPOSIÇÕES DAS PROVAS: 
 
5.1 – Níveis de Escolaridade Ensino Fundamental Completo e Incompleto – 1º Ciclo 
ou Antigo Primário Completo. 
 

Matemática 20 Questões 
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Português 20 Questões 
 
 
5.2 – Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo e Técnico Completo.  
 

Matemática 15 Questões 
Português 15 Questões 

Conhecimentos de Informática 10 Questões 
 
 
5.3 – Nível de Ensino Superior Completo.  
 

Conhecimentos Específicos 20 Questões 
Português 20 Questões 

 
5.4 – A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média. 
 
 
6 – DAS NORMAS:  
6.1 – DIA – HORÁRIO – LOCAL – A prova objetiva será no dia 27 de outubro de 2019, 
às 09hs00min, para os cargos de: Agente de Saneamento, Ajudante Geral, auxiliar de 
Saúde Bucal, Médico, Motorista e Professor, e às 14hs30min, para os cargos de:  
Escriturário, Professor PEB I e Servente,  o local de realização das provas objetivas, será 
divulgado em data oportuna, pois dependerá da quantidade de candidatos inscritos.  
6.2 – Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na 
cidade, a empresa TAVARES E SILVA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA ME (PRIME 
CONCURSOS PÚBLICOS) e a Prefeitura Municipal poderão alterar horários das provas 
ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma data, cabendo aos 
candidatos à obrigação de acompanhar as publicações oficiais através dos sites 
www.primeconcursospublicos.com.br e www.veracruz.sp.gov.br. 
6.3 – Será disponibilizado no site da empresa contratada 
www.primeconcursospublicos.com.br e no site da Prefeitura Municipal 
www.veracruz.sp.gov.br com antecedência mínima de 3 (três) dias, o Edital de 
Convocação para as Provas Objetivas. 
6.4 – COMPORTAMENTO – As provas serão individuais, não sendo tolerada a 
comunicação com outro candidato, nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, 
calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Examinadora do Concurso Público e 
aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas o candidato 
cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, 
restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas. 
6.5 – Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a 
candidata deverá levar um acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que 
será responsável pela guarda da criança. 
6.6 – Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização 
das provas. Os candidatos deverão comparecer no mínimo meia hora antes do horário 
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marcado para o fechamento dos portões, que ocorrerá às 09h00min. Após o fechamento 
dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários. 
6.7 – É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanharem as publicações de 
todos os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão 
afixados também nos quadros de aviso da Prefeitura, devendo ainda manter atualizado 
seu endereço. 
6.8 – O gabarito da prova objetiva (escrita) será publicado no site da empresa contratada 
www.primeconcursospublicos.com.br e no site da Prefeitura Municipal 
www.veracruz.sp.gov.br no dia 29 de outubro de 2019, após as 18h00min. 
6. 9 - A classificação geral sairá no dia 22 de novembro de 2019, através do site da 
empresa contratada www.primeconcursospublicos.com.br e no site da Prefeitura 
Municipal www.veracruz.sp.gov.br bem como no saguão da Prefeitura Municipal. 
 
7 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
 
7.1 – Na classificação final 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 nº 10.741/2003, entre si 
e frente aos demais, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada, 
considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento. 
b) - Maior idade, considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento. 
c) - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios 
acima, o desempate se dará através do maior número de filhos com idade até 21 anos, 
comprovando através de certidão de nascimento, que será solicitado ao candidato pela 
organizadora. 
 
8 – DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: 
 
8.1 – A prova objetiva será de 40 questões objetivas com valor de 2,5 (dois e meio) 
pontos, avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter classificatório. 
 
  
9 – DO RESULTADO FINAL: 
 
9.1 – 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, em ordem 
decrescente da nota obtida. 
9.2. Os candidatos inscritos e aprovados nos termos do Item 3, deste Edital, serão 
classificados, da mesma forma do subitem anterior, na Classificação Especial; 
9.3. A Classificação Final e a Especial (se houver) serão divulgadas no Resultado Final, 
publicado na imprensa escrita, afixado no átrio da Prefeitura Municipal, nos locais de 
costume e disponíveis no site www.primeconcursospublicos.com.br e no site da Prefeitura 
Municipal www.veracruz.sp.gov.br bem como no saguão da Prefeitura Municipal. 
9.4. No caso de empate entre candidatos com mesma nota final, terá preferência na 
classificação: 
9.4.1. 1º critério: O candidato com maior idade; 
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9.4.2. 2º critério: Maior número de filhos com idade até 21 anos, comprovando através de 
certidão de nascimento, que será solicitado ao candidato pela organizadora. 
 
10. DAS MATÉRIAS: 
 
10.1 – As matérias: 

 
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E 

INCOMPLETO - 1º CICLO OU ANTIGO PRIMÁRIO COMPLETO. 
 

LINGUA PORTUGUESA: Ortografia oficial. Acentuação tônica e gráfica. Flexão nominal e 
verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e 
modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 
verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. Redação (confronto e reconhecimento de frases 
corretas e incorretas). Leitura, compreensão e interpretação de textos. Estrutura fonética: 
encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia- Classes de 
palavras: classificação, flexões nominais e verbais (verbos regulares), emprego. - Teoria 
geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. - Sintaxe de 
concordância: concordância nominal e verbal. - O uso da crase. - Pontuação: emprego 
dos sinais de pontuação. - Figuras de linguagem e significação das palavras no contexto. 
 
MATEMÁTICA: Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as quatro operações. Sistema métrico 
decimal. Medidas de tempo. Sistema Monetário brasileiro (dinheiro). Porcentagens. 
Sistema de numeração romano. Mínimo Múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Regras de três simples e compostas. 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, cosseno, tangente, 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. 

 
 
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO COMPLETO: 

 
LINGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas 
–Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os 
acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – 
Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – 
Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – CLASSIFICAÇÃO E FLEXÃO DAS 
PALAVRAS: Substantivo – Artigo – Adjetivo – Numeral – Pronome – Verbo - Adverbio – 
Preposição – Conjunção - Interjeição. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
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Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período - Coordenação e 
Subordinação – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação 
– Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS 
GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise 
de Textos. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
MATEMÁTICA: Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as quatro operações. Sistema métrico 
decimal. Medidas de tempo. Sistema Monetário brasileiro (dinheiro). Porcentagens. 
Sistema de numeração romano. Mínimo Múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Regras de três simples e compostas. 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, cosseno, tangente, 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 DE INFORMÁTICA: 
Conhecimentos básicos de microcomputadores PC – Hardware. Noções de Sistemas 
Operacionais. MS-DOS. Noções de sistemas de Windows. Noções do processador de 
texto MS-Word para Windows. Noções da planilha de cálculo MS-Excel. Noções básicas 
de Banco de dados. Comunicação de dados. Conceitos Gerais de Equipamentos e 
Operacionalização. Conceitos básicos de Internet. 
Pacote Office 2000/XP/2003; Linux, Internet Explorer; Conceitos em Hardware; 
conectividade e configuração de ambiente de usuário; Sistemas Operacionais 
(98/2000/XP/2003): Instalação e configuração; Sistemas de Arquivos; Serviços de rede 
em ambiente Windows IIS, DNS, WINS, DHCP, Grupos de Usuários e Unidades 
Organizacionais, Domínios, Sites, Diretivas de Grupo, Backup; Portais de Informação, 
Bibliotecas Virtuais; Sistemas Multimídia, Linguagem, Multimídia, Hipertexto e Hipermídia. 
 

 
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR:  

 
LINGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas 
–Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica.  
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os 
acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – 
Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – 
Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – CLASSIFICAÇÃO E FLEXÃO DAS 
PALAVRAS: Substantivo – Artigo – Adjetivo – Numeral – Pronome – Verbo - Adverbio – 
Preposição – Conjunção - Interjeição. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período - Coordenação e 
Subordinação – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação 
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– Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS 
GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise 
de Textos. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 
PROFESSOR: 
BRASIL. Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214; 
BRASIL. Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (atualizada): 
artigos 7º a 24, 53 a 69, 131 a 140 
BRASIL. Lei Federal no 9394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (atualizada).  
BNCC- Base Nacional Comum Curricular. Introdução; Estrutura da BNCC; A etapa da 
Educação Infantil; 
LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Artigos 27 ao 30. 
ALMEIDA, Geraldo Peçanha. Neurociência e seqüência didática para educação infantil. 
Rio de Janeiro, Wak, 2012. 
ARCE, Alessandra e MARTINS, Lígia. Ensinando aos pequenos de zero a três anos. 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2009  
ARRIBAS. BARBOSA, Ana Mae e CUNHA, Fernanda Pereira da . Abordagem triangular 
no ensino das artes e cultura visuais. São Paulo: Cortez, 2010.  
BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Projetos Pedagógicos na educação infantil. Porto 
Alegre: Grupo A, 2008.  
_____________________________, As especificidades da ação pedagógica com os 
bebês. Publicação do MEC. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=66 0-
asespecificidadesdaacaopedagogica&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192 
BASSEDAS, Eulália. Aprender e ensinar na educação infantil. Porto Alegre: Artmed,1999.  
CADEMARTORI, Lígia. O professor e a literatura: para pequenos, médios e grandes. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2012. (Conversa com o Professor, 1). 
DINIZ, Maria Ignez e CÂNDIDO, Patrícia. Resolução de problemas: matemática de 0 a 6.  
EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella e FORMAN, George. As cem linguagens da criança. 
Porto Alegre: Artmed, 2015.  
FORMOSINHO, Julia Oliveira. Pedagogia da infância: dialogando com o passado: 
construindo o futuro. Porto Alegre, 2007. 
FONSECA, Vitor da . Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2008.  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa; Paz e 
Terra; 2009 
HOFFMANN, Jussara Maria. Avaliação mediadora, uma prática em construção da pré-
escola à universidade. Porto Alegre: Mediação, 2010. 
KISHIMOTO, TizukoMorchida. (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São 
Paulo: Cortez, 2009.  
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LE BOULCH, Jean. O desenvolvimento Psicomotor do Nascimento até os 6 anos.  Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1987. 
OSTETTO, Luciana Esmeralda Oliveira (org.). Registros na Educação Infantil, pesquisa e 
prática pedagógica. Campinas, SP: Papirus, 2017. 
SILVA, Daniele Nunes Henrique; ABREU, Fabrício Santos (Org.). Vamos brincar de quê? 
Cuidado e educação no desenvolvimento infantil. São Paulo: Summus, 2015.  
SMOLE, Kátia Cristina Stocco. A matemática na educação infantil: a teoria das 
inteligências múltiplas na prática escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. 7ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  
WALLON, Henri: Uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. São Paulo: Vozes, 
1986. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 
PROFESSOR PEB I: 
BRASIL. Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214; 
BRASIL. Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (atualizada): 
artigos 7º a 24, 53 a 69, 131 a 140BRASIL. 
BRASIL. Lei Federal no 9394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (atualizada).  
Resolução CNE/CEB Nº. 04/2010 e Parecer CNE/CEB Nº.  07/2010 - Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; 
Resolução CNE/CEB no 7 e Parecer CNE/CEB no 11/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos; 
BNCC- Base Nacional Comum Curricular. Introdução; Estrutura da BNCC; A etapa do 
Ensino Fundamental; 
LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Artigos 27 ao 30; 
ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula. Petrópolis, 
Vozes, 2001. 
ALMEIDA, Geraldo Peçanha. Pedagogia da Delicadeza. Rio de Janeiro, Wak, 2014. 
COLOMER, Teresa e CAMPS, Anna. Ensinar a ler, ensinar a compreender. Porto Alegre: 
Artmed, 2012  
BARBOSA, Ana Mae e CUNHA, Fernanda Pereira da . Abordagem triangular no ensino 
das artes e cultura visuais. São Paulo: Cortez, 2010.  
BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Projetos Pedagógicos na educação infantil. Porto 
Alegre: Grupo A, 2008.  
DE LA TAILLE, Y., OLIVEIRA, M.K.; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias 
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 
HOFFMANN, Jussara Maria. Avaliação mediadora, uma prática em construção da pré-
escola à universidade. Porto Alegre: Mediação, 2010. 
KISHIMOTO, TizukoMorchida. (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São 
Paulo: Cortez, 2009.  
FONSECA, Vitor da. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 



 

 
 
 

PREFEITURA DE VERA CRUZ 
 

              Av. 7 de Setembro, 885 – Centro 
              Vera Cruz/SP – CEP 17.560-000 
              CNPJ 72.887.078/0001-80                                                    14 
              IE 713.059.023.117 

                                             (14) 3492-9700 
                                         www.veracruz.sp.gov.br 

  
 

LE BOULCH, Jean. Educação psicomotora: a psicomotricidade na idade escolar. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1982. 
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. 1ª Edição – 
Porto Alegre, Artmed, 2002. 
MITLER, Peter. Educação Inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre, Artmed, 2003. 
RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor 
qualidade. São Paulo: Cortez, 2003. 
TEBEROSKY, Ana e CARDOSO, Beatriz (Org.). Reflexões sobre o ensino da leitura e da 
escrita. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento – projeto de ensino-aprendizagem e 
projeto político pedagógico. São Paulo: Libertad, 2002. 
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. 7ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa; Paz e 
Terra; 2009 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Editora Artmed, 2002. 
 
MÉDICO: 
1. Doenças do Aparelho Cardiovascular. 2. Doenças do Aparelho Respiratório. 3. 
Pneumonias. 4. Transfusões de sangue e derivados. 5. Doenças do Tecido Conjuntivo e 
Musculoesqueléticas. 6. Afecções Doenças do Aparelho Digestivo. 7. Doenças Renais e 
do Trato Urinário. 8. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 9. Doenças Hematológicas e 
Oncológicas. 10. Doenças Neurológicas. 11. Doenças Psiquiátricas. 12. Doenças 
Infecciosas. 13. Doenças Dermatológicas. 14. Doenças Oculares. 15. Doenças do Nariz, 
Ouvido e Garganta. 16. Ginecologia e Obstetrícia. Saúde Pública. 17. Organização de 
Sistemas de Serviços de Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa Saúde da 
Família (PSF). 18. Atenção Primária à Saúde (APS). 19. Prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças/problemas freqüentes: diabete, infecções de vias aéreas, 
hipertensão, depressão, ansiedade, infecções urinárias, gastroenterite, doenças 
sexualmente transmissíveis. 20. Identificação e abordagem de riscos para 
morbimortalidade em doenças freqüentes. 21. Imunizações. 22. Saúde da Criança: 
aleitamento materno, desnutrição, gastroenterite aguda, infecções respiratórias agudas. 
23. O papel da educação em saúde nos diferentes níveis de intervenção do processo 
saúde-doença: a) promoção da saúde. B) prevenção de doenças. C) tratamento. D) 
recuperação - Prevenção em traumas no trânsito e por violência interpessoal. 24. 
Prevenção nas doenças ocupacionais. 25. Princípios da medicina geriátrica. 26. Uso de 
drogas (tabaco, álcool, maconha, cocaína, sedativos e excitantes do SNC, alucinógenos). 
27. Sistema de registro, notificações de doenças, atestados. 28. Vigilância 
epidemiológica. 29. Vigilância sanitária. 30. Epidemiologia. 31. Bases clínicas 
epidemiológicas das condutas médicas. 32. Medidas de frequência de doenças, medidas 
de associação. 33. Rastreamento de doenças. 34. Testes Diagnósticos: Sensibilidade e 
especificidade. 35. Delineamentos de pesquisas. 36. Identificação e/ou controle de erros 
aleatórios e sistemáticos em pesquisa epidemiológica. 37. Validação. 38. Principais 
indicadores da saúde da população brasileira. 39. Ética Profissional. 40. Legislação 
correlata. 
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11 – DA PROVA PRÁTICA: 
 
11.1 – Para a prova prática de Motorista, os quinze melhores classificados dos cargos 
supracitados, desde que (atingirem no mínimo 50 % da prova objetiva), serão convocados 
para realização da prova prática, por meio de editais de convocação, nos veículos de 
publicação (site e Diário Oficial do Município), logo após a publicação da classificação 
final das provas escritas. 
 
12 – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
 
Agente de Saneamento - Desenvolve trabalho educativo com indivíduos e grupos, 
realizando campanhas de prevenção de doenças, visitas e entrevistas, para preservar a 
saúde de uma comunidade: 
Faz visitas domiciliares, seguindo plano preparado e de acordo com a rotina do serviço e 
as peculiarides de cada caso, para prestar pequenos cuidados de enfermagem e difundir 
noções gerais sobre saúde e  saneamento; realiza pesquisa de campo, entrevistando 
gestantes, mães, para estimar e estimular a frequência aos serviços de saúde; atua em 
campanhas de prevenção de doenças, aplicando testes e vacinas, dentro e fora da 
unidade sanitária, para preservar a saúde da comunidade; em cooperação com o serviço 
de saúde, para reduzir a mortalidade e morbidade perinatal; elabora boletins de produção 
e relatórios de visita domiciliar, baseando-se nas atividades executadas, para permitir 
levantamentos estatísticos e comprovação dos trabalhos. 
Faz visitas para autorização de alvarás de funcionamentos e abertura de 
estabelecimentos e tipos de comercialização. 
Faz coleta de água e alimentos para exames de qualidade e validade dos produtos que 
estão sendo vendidos à população, procurando fazer uma prevenção de doenças. 
 
Ajudante Geral – Auxiliar em serviços rotineiros e simples de armazenamento de 
matérias, acondicionando-os em prateleiras, para assegurar o estoque dos mesmos; 
Auxiliar nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando 
sementes e mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros 
em geral, Efetuar limpeza em áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros 
logradouros públicos, carpindo, limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos, 
visando manter toda a área limpa e organizada; Efetuar limpeza em cemitérios e nos 
jazigos, bem como auxiliar na preparação das sepulturas, abrindo e fechando covas, para 
permitir o sepultamento dos cadáveres; Auxiliar motoristas nas atividades de 
carregamento, descarregamento e entrega  de materiais e mercadorias, valendo-se do 
esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para execução do trabalho; Auxiliar 
nos serviços de rua para execução de serviços de pavimentação, compactando solo, 
esparramando terra e pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na 
abertura de novas vias; Apreender animais soltos em vias públicas, lançando-os ao local 
apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população; Efetuar a limpeza nos 
prédios públicos, zelando pela higiene e organização dos mesmos; Zelar pela guarda, 
conservação e manutenção dos equipamentos  e matérias que utiliza; Zelar e Vigiar o 
patrimônio público, prédios, obras; Fazer trabalho noturno quando necessário, respeitadas 
as determinações legais de intervalos para descanso e percepção de adicional noturno; 
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Demonstrar, montar, reparar e substituir pneumáticos de veículos e de máquinas 
pesadas, bem como de demais bens de município; Cumprir normas e padrões de 
comportamento definidos pelo órgão; Executar tarefas correlatas, a critério de seu 
superior imediato; Cumprir e respeitar o estatuto do funcionário público. 
 
Auxiliar de Saúde Bucal - Atuar em ações de promoção e prevenção em saúde bucal 
para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de 
atenção à saúde, bem como atividades programadas e de atenção à demanda 
espontânea, inclusive com acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; Ser 
responsáveis pela limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos 
equipamentos odontológicos e do consultório odontológico nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS); Aplicar medidas de Biossegurança no armazenamento, transporte, 
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; Auxiliar e instrumentar os 
cirurgiões dentistas nas intervenções clínicas, além de acompanhar, apoiar e desenvolver 
atividades referentes à saúde bucal, buscando aproximar e integrar ações de saúde de 
forma multidisciplinar; Processar filme radiográfico, selecionar moldeiras, preparar 
modelos em gesso, manipular materiais de uso odontológico e participar na realização de 
levantamentos e estudos epidemiológicos (exceto na categoria de examinador); cumprir e 
respeitar o estatuto do funcionário público. 
 
Escriturário - As tarefas que se destinam a executar serviços gerais de escritório das 
diversas unidades administrativas, como a classificação de documentos e 
correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, arquivo, 
datilografia/digitação em geral e atendimento ao público. Executar outras tarefas 
correlatas; Cumprir e respeitar o estatuto do funcionário público. 
 
Médico - Prestar assistência médica, dentro de cada especialidade, em postos de saúde 
e demais unidades assistenciais da Prefeitura, bem como elaborar, executar e avaliar 
planos, programas e subprogramas de saúde pública. Conforme atribuições típicas do 
Cargo; Entre outras atividades determinadas pelo superior imediato ou especificadas em 
Lei; Cumprir e respeitar o estatuto do funcionário público. 
 
Motorista - Dirigir veículos automotores para transporte de passageiros e carga, 
obedecendo ao horário, itinerário e às regras gerais de trânsito, atendendo às 
necessidades e sistemas estabelecidos conforme a área de atuação; Proceder a 
verificação diária das condições do veículo, tais como: abastecimento, manutenção, 
limpeza, etc.; Receber passageiros nos locais determinados, cuidando de sua 
acomodação, dirigindo o veículo de modo a proporcionar segurança e conforto; 
Transportar e entregar carga, orientando e auxiliando no seu carregamento ou  
descarregamento; Permanecer junto ao veículo estacionado, visando ao pronto 
atendimento das necessidades de transporte; Preencher diariamente boletins, relatórios e 
fichas relacionadas com o controle dos veículos e carga; Zelar pela guarda, conservação 
e limpeza dos veículos e matérias utilizados no trabalho, bem como dos locais; Executar 
outras tarefas correlatas; Cumprir e respeitar o estatuto do funcionário público. 
 
Professor - Compreende os cargos que se destinam à regência de classe de creche e 
educação infantil, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das 
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grades curriculares e à coordenação de disciplinas, acompanhar, rever e aplicar o 
planejamento das atividades definido pelo calendário escolar, participar da elaboração da 
proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos, Estabelecer e implementar 
estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e 
hora-aula estabelecidas; Participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; Incumbir-se  das 
demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao 
processo de ensino e aprendizagem; Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
Manter-se atualizado, participando de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos 
profissionais; Cumprir as determinações superiores, representando, imediatamente e por 
escrito, quando forem  manifestamente ilegais; Executar os serviços que lhe competirem  
e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos;  Executar 
serviços afins; Cumprir e respeitar o estatuto do magistério e do funcionário público. 
 
Professor PEB I - Compreende os cargos que se destinam à regência de classe de 
ensino fundamental, educação especial, suplência e alfabetização de jovens e adultos e 
educação infantil, bem como a execução  de trabalhos relativos à implementação das 
grades curriculares e à coordenação de disciplinas, acompanhar, rever e aplicar o 
planejamento das atividades definido pelo calendário escolar, participar da elaboração da 
proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos, Estabelecer e implementar 
estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e 
hora-aula estabelecidas; Participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; Incumbir-se  das 
demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao 
processo de ensino e aprendizagem; Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
Manter-se atualizado, participando de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos 
profissionais; Cumprir as determinações superiores, representando, imediatamente e por 
escrito, quando forem  manifestamente ilegais; Executar os serviços que lhe competirem  
e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos;  Executar 
serviços afins; Cumprir e respeitar o estatuto do magistério e do funcionário público. 
 
Servente - Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; Limpar as dependências 
dos prédios públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, ladrilhos, vidraças 
e outros; Manter a higiene das instalações sanitárias e da cozinha e outras repartições; 
Manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes e vasilhames; Remover, transportar 
e arrumar móveis, máquinas e matérias; Executar serviços de copa e cozinha; Cumprir 
mandados internos e externos, executando tarefas de coleta e entrega de documentos, 
mensagens e pequenos volumes; Coletar o lixo dos depósitos; Desempenhar outras 
tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência; Cumprir e 
respeitar o estatuto do funcionário público. 
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13. DOS RECURSOS: 
 
13.1. Os candidatos inscritos para os cargos relacionados neste Edital poderão recorrer 
dos seguintes atos: 
13.1.1. Da formulação das questões, respectivos quesitos e gabaritos das mesmas; 
13.1.1.1. As provas serão entregues aos candidatos, sendo recolhido pela empresa 
apenas o cartão de respostas.  
13.1.1.2. O candidato poderá, durante o período de divulgação da prova, solicitar a 
revisão de questão que, supostamente, tenha apresentado problema, por meio de recurso 
protocolado na Prefeitura Municipal dirigido à Comissão de Concurso Público. 
13.1.1.2.1. Para a revisão de questão que supostamente tenha apresentado problema o 
candidato deverá apresentar recurso fundamentado a fim de que possa ser analisado. 
13.1.1.3. Caso alguma questão venha a ser anulada, o ponto relativo a ela será atribuído 
a todos os candidatos; 
13.1.1.4. Se houver algum erro na divulgação do gabarito preliminar este será corrigido; 
13.1.1.5. O Gabarito Oficial será divulgado após análise de recursos; 
13.1.2. Quanto às classificações parciais e finais do Concurso Público. 
13.1.2.1. Os candidatos terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da 
Classificação Final, no órgão oficial do município, para protocolar recurso na Prefeitura 
Municipal, dirigido à Comissão de Concurso Público, sobre eventuais erros na ordem de 
classificação, decorrentes do critério de desempate e solicitar revisão da correção de sua 
prova; 
13.1.2.2 Havendo alteração na Classificação Final ou Classificação Especial por motivo 
de deferimento em recurso, ela será retificada e publicada novamente; 
13.2. A Comissão de Concurso Público terá o prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da 
data de encerramento do prazo para recursos em cada etapa, para julgar os recursos 
interpostos por candidatos; 
13.3. Recurso extemporâneo será indeferido; 
13.4. A Comissão de Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.  
 
14. DAS NOMEAÇÕES: 
 
14.1. As nomeações serão feitas pelo Regime Estatutário devendo o candidato comprovar 
no ato: 
14.1.1. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos; 
14.1.2. Não ter sofrido, em exercício de função pública, penalidade por prática de atos 
desabonadores;  
14.1.3. Gozar de boa saúde física e mental (atestado de saúde funcional); 
14.2. A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a expectativa de direito à 
contratação, ficando a concretização deste ato, condicionada à observância das 
disposições legais pertinentes, da existência de recursos financeiros, do exclusivo 
interesse e conveniência da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, da rigorosa ordem de 
classificação e do prazo de validade do Concurso Público;  
14.3. A convocação do candidato aprovado será feita por meio de publicação no Diário 
Oficial do Município, que no ato, deverá apresentar os seguintes documentos: 
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14.3.1. Uma foto 3x4; 
14.3.2. Cópia autenticada dos seguintes documentos: 
14.3.2.1. RG (frente e verso) 
14.3.2.2. CPF (frente e verso) 
14.3.2.3. PIS/PASEP 
14.3.2.4. Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição (frente e verso) 
14.3.2.5. Certidão de Nascimento (se for solteiro) ou de Casamento (se for casado) e de 
filhos menores de 14 (quatorze) anos (se os possuir) com Carteira de Vacinação e 
comprovante de matrícula 
14.3.2.6. Certificado de Reservista ou de quitação com o Serviço Militar (se for do sexo 
masculino e menor de 45 anos) 
14.3.2.7. Comprovante de escolaridade/requisito exigidos para o cargo 
14.3.2.8. Carteira Nacional de Habilitação quando for requisito exigido para o cargo 
14.3.2.9. Atestado de Saúde física e mental expedido pelo Órgão Municipal de Saúde 
14.3.2.10. Declaração de acúmulo ou não, de cargo, emprego ou função pública nas 
esferas municipal, estadual ou federal;  
14.3.3. O candidato que não comprovar sua habilitação e requisito para o exercício das 
atribuições do cargo será eliminado do Concurso Público;  
14.3.4. Outros documentos que a Prefeitura Municipal, julgar necessários;  
14.4. O candidato terá exaurido o direito de sua habilitação no Concurso Público caso se 
verifique qualquer das seguintes hipóteses, nos prazos previstos: 
14.4.1. Não atender à convocação para a contratação no prazo determinado;  
14.4.2. Não apresentar, no momento da contratação, documentos relacionados no Item 
8.3., deste Edital;  
14.4.3. Não entrar em exercício do cargo dentro do prazo legal. 
14.5 – Não poderá ser contratado, o candidato que não apresentar toda a 
documentação acima mencionada e as demais exigidas no ato da contratação. 
 
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
15.1 – 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. 
15.2 – A 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 das sanções 
penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
15.3 – A TAVARES E SILVA CONCURSOS PÚBLICOS ME, bem como o órgão 
realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
15.4 – Todo e qualquer recurso caberá à TAVARES E SILVA CONCURSOS PÚBLICOS 
ME, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação do ato, mediante requerimento a ser 
protocolado pelo próprio candidato no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Vera 
Cruz-SP, que encaminhará o mesmo ao Departamento de Recursos Humanos, que 
deverá conter o nome do candidato, RG, número de inscrição, cargo para o qual se 
inscreveu e as razões recursais, e será encaminhado para apreciação da Comissão 
Examinadora. 
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15.5 – Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via 
eletrônica, devendo ser digitado ou datilografado e estar embasado em argumentação 
lógica e consistente. Em caso de contestação de questões da prova, o candidato deverá 
se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível. 
15.6 – Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem 
julgamento de mérito. A Comissão examinadora constitui última instância na esfera 
administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso adicional pelo mesmo 
motivo. 
15.7 – Após o ato de Homologação do Concurso Público, as Folhas de Respostas serão 
encaminhadas a Prefeitura Municipal, devendo ser arquivadas, conforme determinação do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
15.8 – O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, 
junto ao órgão realizador, após o resultado final. 
15.9 – A validade do presente Concurso Público será de “02” (dois) anos, contados da 
homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério 
da Prefeitura Municipal de Vera Cruz – SP. 
15.10 – A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá 
rigorosamente à ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à 
contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as 
necessidades locais, a critério do Município de Vera Cruz – SP. 
15.11 – Os candidatos aprovados e convocados ficarão sujeitos à aprovação em exame 
médico, conforme disposto no presente Edital e à apresentação dos documentos que lhe 
forem exigidos; 
15.12 – A Prefeita homologará o Concurso Público após a publicação da Classificação 
Final e vencido o prazo para recursos e seus julgamentos administrativos; 
15.13 – Após a homologação, os candidatos serão convocados para anuência à 
nomeação, respeitada a ordem da classificação e a necessidade da Administração 
Municipal; 
15.14 – Ao se inscrever o candidato se responsabilizará moral e judicialmente pelas 
informações e aceitará a legislação que regulamenta o presente Concurso Público; 
15.15 – O Prefeita poderá, por motivos justificáveis, anular parcial ou totalmente este 
Concurso Público; 
15.16 – Os casos que porventura estejam omissos a este Edital, será resolvido pela 
Prefeitura Municipal de Vera Cruz – SP, junto a Comissão de Concurso Público. 
 
 

Vera Cruz/SP, 27 de agosto de 2019. 
 
 

Renata Zompero Dias Devito 
Prefeita – Vera Cruz/SP. 
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ANEXO I – DOS TÍTULOS: 
 
 
O Concurso Público constará de provas objetivas e títulos, somente para os cargos de 
Nível de Ensino superior. 
 
Nenhum documento para contagem de pontos, nos termos deste inciso, poderá ser 
anexado ao processo após o encerramento das inscrições. 
  
Serão computados somente como título, Pós-Graduação – 01 ponto, Mestrado – 3,0 
pontos e Doutorado – 05 pontos. 
  
A contagem dos títulos não poderá exceder a 06 (seis) pontos. 
  
Será computado somente como título conforme quadro abaixo: 
        
Os candidatos que possuírem Títulos conforme preceitua o presente Edital, deverão 
protocolar no dia da prova objetiva, diretamente com o fiscal de sala ou responsável pela 
coordenação da prova, sendo que o(s) título (s) deverá (ao) estar lacrado dentro de 
envelope, contendo o nome do candidato, cargo.  
                             
Os títulos que não estiverem dentro das condições acima, não serão aceitos.     

 
 

Títulos Pontuação 
Atribuída 

Nº. Máximo de 
Documentos 

Diploma de conclusão de Curso de Doutorado 05 1 
Diploma de conclusão de Curso de Mestrado 03 1 
Diploma de conclusão de Curso de Especialização 
(Mínimo de 360 horas), em nível de pós-graduação, específico 
para a área na qual concorre. 

 
01 

 
1 

 

Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com as 
atribuições dos cargos do Concurso Público. Os cursos de Mestrado e Doutorado não 
poderão ser contados cumulativamente. 

 


