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PODER EXECUTIVO
Poder Executivo

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica
Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento  de  medicamentos  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Empenho(s): 14667/2022
Valor: R$ 2.669,00
Avaré, 05 de setembro de 2022
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
contratação de empresa especializada em dosimetria para
o Pronto Socorro, tal quebra de ordem se faz necessária
para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor:  Sapra  Landauer  Serv.  De  Assessoria  e
Proteção Radiológica Ltda

Empenho(s): 3278/2022
Valor: R$ 176,88
Avaré, 05 de setembro de 2022
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento  de  medicamentos  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor:  Medilar  Importação  e  Distribuição  de
Produtos Médico Hospitalares S/A

Empenho(s): 14685/2022
Valor: R$ 8.950,00
Avaré, 05 de setembro de 2022
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  extintores  de  incêndio  para  a  Clínica
Veterinária Municipal, tal quebra de ordem cronológica se
faz  necessária  para  atender  a  Secretaria  Municipal  de
Agricultura e Abastecimento.

Fornecedor: Extintores Platinum Ltda Epp
Empenho(s): 12409/2022
Valor: R$ 330,00
Avaré, 05 de setembro de 2022
RONALDO SOUZA VILLAS BOAS
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de recarga e teste hidrostático em extintores de
incêndio, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para atender a Secretaria Municipal de Ind., Com., Ciência e
Tecnologia..

Fornecedor: Extintores Platinum Ltda Epp
Empenho(s): 15261/2022
Valor: R$ 325,00
Avaré, 05 de setembro de 2022
SANDRA DE FÁTIMA THEODORO
Secretária  Municipal  de  Ind.,  Com.,  Ciência  e

Tecnologia.
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de material médico-hospitalar contemplado por
emenda parlamentar e tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.

Fornecedor:  Vida  e  Saúde  Distribuidora  de  Material
Médico e Odonto Ltda

Empenho(s): 1077/2022
Valor: R$ 3.458,80
Avaré, 05 de setembro de 2022
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
contratação de empresa especializada para fornecimento
de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para
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execução  de  recuperação  asfáltica  –  01ª  medição  e  tal
quebra  de  ordem  cronológica  se  faz  necessária  para
atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de
Planejamento e Obras.

Fornecedor: TMK Engenharia S.A.
Empenho(s): 8147/2022
Valor: R$ 14.517,40
Avaré, 05 de setembro de 2022
ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretário Municipal de Planejamento e Obras
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  internação  em  Instituição  de  longa
permanência,  tal  quebra  de  ordem  cronológica  se  faz
necessária  para  atender  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal de Saúde.

Fornecedor:  Sociedade  Beneficente  Bezerra  de
Menezes

Empenho(s): 13397, 13084/2022
Valor: R$ 5.468,00
Avaré, 05 de setembro de 2022
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
prestação de serviços  informatizados de Gestão Pública,
englobando  cessão  do  direito  de  uso,  instalação,
implantação,  treinamento,  customização,  migração,
conversão de banco de dados do sistema legado para o
novo sistema, adequação e suporte técnico, tal quebra de
ordem  cronológica  se  faz  necessária  para  atender  a
Secretaria Municipal da Fazenda.

Fornecedor: Sigcorp Tecnologia da Informação Ltda
Empenho(s): 1559/2022
Valor: R$ 29.372,70
Avaré, 05 de setembro de 2022
ITAMAR DE ARAUJO
Secretário Municipal de Fazenda
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
contratação  de  empresa  especializada  para  fretamento
diária de 03 veículos tipo ônibus para viagens entre Avaré e
Botucatu (UNESP) e transporte diário para pacientes deste
município  e  tal  quebra  de  ordem  cronológica  se  faz

necessária  para  atender  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal de Saúde.

Fornecedor: Rápido Sumaré Ltda
Empenho(s): 10961, 6298/2022
Valor: R$ 118.690,23
Avaré, 05 de setembro de 2022
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de receituário azul para as unidades de saúde e
tal  quebra de ordem cronológica se faz necessária para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor:  Rafaela  Correia  Dantas  –  Comercial  e
Gráfica Dantas Eireli

Empenho(s): 14672/2022
Valor: R$ 227,00
Avaré, 05 de setembro de 2022
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
locação de 01 Scanner, tal quebra de ordem cronológica se
faz  necessária  para  atender  as  necessidades  do
Departamento  de  Licitação.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 1380/2022
Valor: R$ 366,66
Avaré, 05 de setembro de 2022
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de equipamento de mídia e som para uso no
Pronto Socorro Municipal e tal quebra de ordem cronológica
se  faz  necessária  para  atender  as  necessidades  da
Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: HD Company Tecnologia Eireli
Empenho(s): 13213/2022
Valor: R$ 5.369,00
Avaré, 05 de setembro de 2022
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
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(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aulas
de  canto  coral  e  teclado  nas  Oficinas  Culturais  José  Reis
Filho.

Fornecedor: Frederico Correa Peão
Empenho(s): 7838/2022
Valor: R$ 1.282,07
Avaré, 05 de setembro de 2022
ISABEL CRISTINA CARDOSO
Secretária Municipal de Cultura
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
contratação da empresa para prestação de serviços  em
ministrar  aulas  de  violão  através  da  Oficina  Cultural  “José
Reis  Filho”  e  tal  quebra  de  ordem  cronológica  se  faz
necessária  para  atender  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal de Cultura.

Fornecedor: Edimilson Guidotti Sabino
Empenho(s): 15259/2022
Valor: R$ 1.250,00
Avaré, 05 de setembro de 2022
ISABEL CRISTINA CARDOSO
Secretária Municipal de Cultura
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Outros Atos
Outros Atos

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Fiscalização/ISS

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
AIIM Nº 205/22 – RUA JOÃO VICENTINI – 4.354.014-000

– PS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA PERIÓDICA
AI IM  Nº  206/22  –  RUA  ANTONIO  VICENTINI  –

4.359.014-000 – HBF – AUSÊNCIA DE LIMPEZA PERIÓDICA
AI IM  Nº  207/22  –  RUA  ANTONIO  VICENTINI  –

4.359.015-000 – HBF – AUSÊNCIA DE LIMPEZA PERIÓDICA
AI IM  Nº  208/22  –  RUA  ANTONIO  VICENTINI  –

4.359.016-000 – HBF – AUSÊNCIA DE LIMPEZA PERIÓDICA
AIIM  Nº  209/22  –  AV  GILBERTO  FILGUERAS  –

4.359.017-000 – HBF – AUSÊNCIA DE LIMPEZA PERIÓDICA
AIIM  Nº  210/22  –  AV  GILBERTO  FILGUERAS  –

4.359.018-000 – HBF – AUSÊNCIA DE LIMPEZA PERIÓDICA
A I I M  N º  2 1 1 / 2 2  –  E S T R A D A  D O S  R O C H A  –

436.*** .**8-92  –  BHM  –  DEPÓSITO  IRREGULAR
NOTIFICAÇÕES:
1162/22 – RUA JOSÉ AUGUSTO CLARO – 5.327.010-000

– TLMM – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1300/22 – AV. MÁRIO COVAS – I.023.002-000 – FFPN –

AUSÊNCIA DE CALÇADA
1301/22 – RUA ALAGOAS – RLC-O – RECONSTRUÇÃO DE

CALÇADA
1301/22 – RUA JOSÉ AUGUSTO CLARO – 5.330.024-000

– CAC – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/M/C
1306/22 – RUA CAMBORIU – R.030.002-000 – GEA -II –

SONORIZAÇÃO
1306/22 – RUA CAMBORIU – R.030.002-000 – GEA LTDA

– IM – SONORIZAÇÃO
1307/22 – RUA NAIRO HOFFMAN – 4.673.012-000 – MRL

– SONORIZAÇÃO
1308/22 – RUA TONICO BOAVA – 3.051.015-000 – ACS –

SONORIZAÇÃO
1308/22 – RUA TONICO BOAVA – 3.051.015-000 – ACS –

SONORIZAÇÃO -A
1309/22  –  RUA MARIANGELA PACHECO SILVESTRE –

5.411.014-000 – MAM – SONORIZAÇÃO
1309/22  –  RUA MARIANGELA PACHECO SILVESTRE –

5.411.014-000 – MAM – SONORIZAÇÃO -A
1310/22  –  RUA  PAULO  FERNANDO  ALVES  –

3.278.014-000  –  PARAISO  –  SONORIZAÇÃO
1310/22  –  RUA  PAULO  FERNANDO  ALVES  –

3.278.014-000  –  PARAÍSO  –  SONORIZAÇÃO  -A
1313/22  –  RUA  ERNANI  DE  ALMEIDA  NOVAES  –

I.066.007-000 – IBIAÇU – APRESENTAÇÃO DE PROJETO
1314/22  –  RUA  HELDER  PÁIXÃO  –  I.060.013-000  –

IBIAÇU – MVA – APRESENTAÇÃO DE PROJETO
1315/22  –  RUA  HELDER  PAIXÃO  –  I.060.012-000  –

IBIAÇU/ROBETA – APRESENTAÇÃO DE PROJETO
1316/22  –  RUA  HELDER  PAIXÃO  –  I.060.011-000  –

IBIAÇU – FDM – APRESENTAÇÃO DE PROJETO
1317/22  –  DOMINGOS  CASSETARI  –  I.062.009-000  –

IBIAÇU – TLSG – APRESENTAÇÃO DE PROJETO
1318/22  –  RUA  ANTÔNIO  RODRIGO  PORTO  –

I.058.014-000  –  IBIAÇU  –  APRESENTAÇÃO  DE  PROJETO
1319/22  –  RUA  ANTÔNIO  RODRIGO  PORTO  –

I.055.008-000  –  IBIAÇU  –  APRESENTAÇÃO  DE  PROJETO
1320/22  –  RUA  ANTÔNIO  RODRIGO  PORTO  –

I.054.014-000  –  IBIAÇU  -L  –  APRESENTAÇÃO  DE  PROJETO
1321/22  –  RUA  ANTÔNIO  RODRIGO  PORTO  –

I.048.030-000  –  IBIAÇU  –  AVMS  –  APRESENTAÇÃO  DE
PROJETO

1322/22  –  RUA  ANTÔNIO  RODRIGO  PORTO  –
I.048.029-000  –  IBIAÇU  –  APRESENTAÇÃO  DE  PROJETO

1323/22  –  RUA  CLÁUDIO  CORRÊA  MARTINS  –
I.052.026-000  –  IBIAÇU  –  APRESENTAÇÃO  DE  PROJETO

1323/22 – RUA ZICO DE CASTRO – 30.958 – CPSRI –
FIOS

1324/22  –  RUA  CLÁUDIO  CORRÊA  MARTINS  –
I.053.014-000 – IBIAÇU – A – APRESENTAÇÃO DE PROJETO

1325/22  –  RUA  CLÁUDIO  CORRÊA  MARTINS  –
I.046.011-000  –  EPA  –  APRESENTAÇÃO  DE  PROJETO

1326/22 – RUA MÁRIO COVAS – I.059.021-000 – IBIAÇU
– APRESENTAÇÃO DE PROJETO
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1344/22 – ALAMEDA SAGITARIUS – F.055.004-000 – AAC
– SONORIZAÇÃO

1345/22 – ALAMEDA SAGITARIUS – F.055.004-000 – AAC
– SONORIZAÇÃO

1346/22 – RUA ALAGOAS – 2.039.005-000 BDA
1347/22  –  RUA  WALDEMAR  LOPES  PERES  –

3.298.037-000  –  BSP  –  AUSÊNCIA  DE  L IMPEZA
1348/22  –  RUA  MAJOR  TELMO  COELHO  FILHO  –

5.128.021-000 – LAN – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1349/22  –  RUA  MAJOR  TELMO  COELHO  FILHO  –

5.128.044-000 – LAN – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1350/22  –  RUA  MARIANA  DA  SILVA  GARCIA  –

4.373.012-000 – ECPADF – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1351/22 – RUA CARLOS CAVINI – 5.268.016-000 – MFO –

MI – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1352/22 – RUA BENEDITO NEGRÃO – 5.325.015-000 –

EJS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1353/22 – RUA JOSÉ AUGUSTO CLARO – 5.328.046-000

– CAC – AUSÊNCIA DE LIMPEZA /MURO
1354/22 – RUA JOSÉ AUGUSTO CLARO – 5.328.047-000

– APAS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1355/22 – RUA JOSÉ AUGUSTO CLARO – 5.328.048-000

– CACJ – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1356/22 – RUA JOSÉ AUGUSTO CLARO – 5.328.049-000

– CACJ – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1357/22 – RUA JOSÉ AUGUSTO CLARO – 5.328.050-000

– MMC – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1358/22 – RUA JOSÉ AUGUSTO CLARO – 5.328.051-000

– MMC – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1359/22 – RUA JOSÉ AUGUSTO CLARO – 5.330.006-000

– CAC – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1360/22 – RUA JOSÉ AUGUSTO CLARO – 5.330.001-000

– JCA – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1361/22 – RUA ANTÔNIO SORBO – 5.330.032-000 – CAC

– AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1362/22 – RUA ANTÔNIO SORBO – 5.330.033-000 – CAC

– AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1363/22 – RUA ANTÔNIO SORBO – 5.332.006-000 – CAC

– AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1364/22 – RUA ANTÔNIO SORBO – 5.332.007-000 – CAC

– AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1365/22 – RUA ANTÔNIO SORBO – 5.332.008-000 – CAC

– AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1366/22 – RUA ANTÔNIO SORBO – 5.332.009-000 – ETG

– AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1368/22 – RUA RUBENS DE OLIVEIRA – 5.333.007-000 –

CAC – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1369/22  –  RUA  VICTOR  ANTÔNIO  DE  MORAES  –

4.326.020-000 – EPP – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1370/22  –  RUA  VICTOR  ANTÔNIO  DE  MORAES  –

4.326.020-000 – EPP – AUSÊNCIA DE PROJETO
1372/22  –  RUA  NAIRO  HOFFMAN –  4.674.008-000  –

SCSO – SONORIZAÇÃO
1 3 7 3 / 2 2  –  R U A  J O S É  C A M I L O  D E  S O U Z A  –

4.392.038-000  –  RF  –  SONORIZAÇÃO
1374/22 – RUA CEARÁ – 1.012.017-000 – HF LTDA –

CONSERTO
1375/22 – RUA AMAZONAS/ MAJOR RANGEL – NFC –

VEÍCULOS, ENTULHOS, IRREGULARIDADES.
...........................................................................................................
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ESTÂNCI A TURÍ STI CA DE AVARÉ/ SP 
CONCURSO PÚBLI CO -  EDI TAL Nº  0 1 / 2 0 2 2  

( alterado pela Ret ificação nº  0 1 )  
 

A Prefeitura da Estância  Turíst ica de Avaré , Estado de São Paulo, torna público que realizará, por m eio do I NDEPAC –  
I nst ituto de Cultura, Desenvolvim ento Educacional, Prom oção Hum ana e  Ação Com unitár ia  na form a prevista no art igo 
37 da Const ituição Federal, a abertura de inscr ições ao CONCURSO PÚBLI CO DE PROVAS, TESTE DE APTIDÃO FÍSI CA(TAF)  E 
TESTE DE HABI LI DADES ESPECI FI CAS (PRÁTI CA)  para o preenchim ento de vagas dos cargos efet ivos abaixo especificados providos 
pelo Regim e Estatutár io – Lei n°  231/ 94, Lei n°  315/ 95 (Estatuto do Servidor) , Lei Complem entar nº  126/ 2010 de 02/ 06/ 2010 e 
Lei Com plementar Municipal nº  096/ 2009. O Concurso Público será regido pelas inst ruções especiais constantes do presente 
inst rum ento elaborado de conform idade com os ditam es da Legislação Federal e Municipal vigentes e pert inentes.  
 

 
I NSTRUÇÕES ESPECI AI S 

 
1 . DO CONCURSO PÚBLI CO 
 
1.1. O presente Concurso Público dest ina-se ao provimento de vagas, pelo Regim e Estatutár io, nos cargos efet ivos indicados no 
presente edital e dos que vagarem , dentro do prazo de validade de 2 (dois)  anos, podendo ser prorrogado por igual período, a 
contar da data da hom ologação do certam e, a cr itér io da Estância Turíst ica de Avaré . 
1.2. As vagas oferecidas são para o m unicípio de Avaré/ SP. 
1.3. Os Cargos, as Vagas, o Vencimento, a Referência/  Padrão, a Carga Horár ia, os Requisitos Mínim os Exigidos e o Valor da Taxa 
da I nscr ição são os estabelecidos na Tabelas I  de Cargos, especificada abaixo. 
1.4. As at r ibuições básicas dos cargos estão descr itas no Anexo I , deste Edital.  
1.5. A carga horár ia e jornada de t rabalho fixada em lei serão estabelecidos pela Prefeitura da Estância  Turíst ica de Avaré , 
de acordo com  a necessidade e peculiar idade do serviço, será o disposto na Lei com plem entar Municipal nº  126/ 2010 e suas 
alterações, respeitando-se os intervalos inter jornadas e int rajornadas.  
1.6. A atr ibuição da carga horár ia será feita conform e as necessidades da adm inist ração, respeitando-se, contudo, a ordem  de 
classificação conforme disposições legais vigentes. 
1.7. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horár io oficial de Brasília/ DF. 

 
TABELA I  –  CARGOS, VAGAS, VENCI MENTO, REFERÊNCI A/  PADRÃO, CARGA HORÁRI A, REQUI SI TOS MÍ NI MOS 

EXI GI DOS E TAXA DE I NSCRI ÇÃO 
 

Nível de Escolaridade: Ensino fundam ental 

Nom enclatura do Cargo Vagas 
Venci-
m ento 

Ref./  
Padrão 

Carga horária  
( sem anal/  

diária)  
Requisitos m ínim os exigidos 

Valor da 
Taxa de 

inscrição 

Borracheiro 1 
R$ 

1.607,45 
06-

inicial 

40 horas 
semanais/ 08  
horas diárias 

Ensino Fundamental I ncompleto-  
m ínimo 4ª  série 

R$ 30,00 

Cozinheiro 3 
R$ 

1.502,27 
05-

I nicial 

40 horas 
semanais/ 08  
horas diárias 

Ensino Fundamental I ncompleto-  
m ínimo 4ª  série 

R$ 30,00 

Elet ricista 1 
R$ 

1.840,37 
08-

I nicial 

40 horas 
semanais/ 08  
horas diárias 

Ensino Fundamental Com pleto R$ 30,00 

Encanador 1 
R$ 

1.840,37 
08-

I nicial 

40 horas 
semanais/ 08  
horas diárias 

Ensino Fundamental I ncompleto-  
m ínimo 4ª  série 

R$ 30,00 

Marceneiro 1 
R$ 

1.840,37 
08-

I nicial 

40 horas 
semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Fundamental I ncompleto-  
m ínimo 4ª  série 

R$ 30,00 

Operador de Máquina 1 
R$ 

1.840,37 
08-

I nicial 

40 horas 
semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Fundamental I ncompleto -  
m ínimo 4ª  série e possuir Carteira 
Nacional de Habilitação -  CNH, na 
categoria “D”  

R$ 30,00 

Pedreiro 3 
R$ 

1.719,96 
07-

I nicial 

40 horas 
semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Fundamental I ncompleto-  
m ínimo 4ª  série 

R$ 30,00 

Serralheiro 1 
R$ 

1.840,37 
08-

I nicial 

40 horas 
semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Fundamental I ncompleto-  
m ínimo 4ª  série 

R$ 30,00 
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Nível de Escolaridade: Ensino m édio/  técnico 

Nom enclatura do Cargo Vagas 
Venci-
m ento 

Ref./  
Padrão 

Carga horária  
( sem anal/  

diária)  
Requisitos m ínim os exigidos 

Valor da 
Taxa de 

inscrição 

Agente de Com pras 1 
R$ 

2.412,34 
12- Inicial 

40 horas 
semanais/ 08  
horas diárias 

Ensino Médio Com pleto e possuir 
conhecimento em informát ica 

R$ 55,00 

Agente de Saneam ento e 
Vetores 

2 
R$ 

1.719,96 
07- inicial 

40 horas 
semanais/ 08  
horas diárias 

Ensino Médio Com pleto e possuir 
conhecimento em informát ica 

R$ 55,00 

Auxiliar de Dent ista 2 
R$ 

1.719,96 
07- Inicial 

40 horas 
semanais/ 08  
horas diárias 

Ensino Médio Com pleto, regist ro no 
CRO e conhecimento em informát ica 

R$ 55,00 

Auxiliar de Farm ácia 1 
R$ 

1.719,96 
07- Inicial 

40 horas 
semanais/ 08  
horas diárias 

Ensino Médio Com pleto, curso 
específico na área e conhecimento em 
informát ica 

R$ 55,00 

Técnico de Segurança no 
Trabalho 

1 
R$ 

2.254,53 
11- Inicial 

40 horas 
semanais/  08 
horas diárias 

Ensino Médio Completo, curso técnico 
específico na área e regist ro no 
Ministério do Trabalho 

R$ 55,00 

Técnico em  Enferm agem  do 
Trabalho 

1 
R$ 

2.254,53 
11- Inicial 

40 horas 
semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Médio Completo, curso técnico 
em Enferm agem completo com 
especialização em Enfermagem para 
o Trabalho e Regist ro no COREN 

R$ 55,00 

Técnico em  I m obilização 
Ortopédica 

1 
R$ 

2.254,53 
11- Inicial 

40 horas 
semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Médio Completo, curso técnico 
especifico na área e regist ro na 
ASTEGO 

R$ 55,00 

Técnico em  Manutenção em  
Equipam ento de 
I nform át ica 

2 
R$ 

2.412,34 
12- Inicial 

40 horas 
semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Médio completo e possuir 
experiência mínima comprovada de 2 
(dois)  anos na área. 

R$ 55,00 

Técnico em  RX 1 
R$ 

2.107,03 
10- Inicial 

24 horas 
semanais 

Ensino Médio Completo, curso técnico 
especifico na área e Regist ro no CRTR 

R$ 55,00 

Técnico em  
Telecom unicações 

1 
R$ 

2.254,53 
11- Inicial 

24 horas 
semanais 

Curso técnico completo (Técnico 
Eletrônico ou Eletrotécnico) , em nível 
médio. 

R$ 55,00 

 
 

Nível de Escolaridade: Ensino superior 

Nom enclatura do Cargo Vagas 
Venci-
m ento 

Ref./  
Padrão 

Carga horária  
( sem anal/  

diária)  
Requisitos m ínim os exigidos 

Valor da 
Taxa de 

inscrição 

Bibliotecário 1 
R$ 

3.486,07 
14-

I nicial 

30 horas 
semanais/ 06 
horas diárias 

Superior Completo em 
Biblioteconomia e Registro no CRB 

R$ 75,00 

Biólogo   1 
R$ 

3.486,07 
14-

I nicial 

30 horas 
semanais/ 06 
horas diárias 

Ensino Superior Com pleto com 
formação em Biologia e regist ro no 
CRBio. 

R$ 75,00 

Dent ista 1 
R$ 

3.486,07 
14-

I nicial 

20 horas 
semanais/  04 
horas diárias 

Superior Completo em Odontologia 
e Regist ro no CRO 

R$ 75,00 

Engenheiro de Segurança 
do Trabalho 

1 
R$ 

3.486,07 
14- inicial 

20 horas 
semanais/  04 
horas diárias 

Ensino Superior completo de 
Engenheiro ou Arquiteto, Curso de 
Especialização em nível de pós-
graduação em Engenharia de 
Segurança do Trabalho e 
competente regist ro no CREA 

R$ 75,00 

Engenheiro de Tráfego 1 
R$ 

3.486,07 
14- inicial 

20 horas 
semanais/  04 
horas diárias 

Graduação em Engenharia Civil 
e/ ou Arquitetura e Urbanismo, e 
especialização em Engenharia de 
Trafego, com provada na área de 
Transito, regist rado no CREA, nos 
termos da Resolução n°  218/ 1973 -  
CONFEA 

R$ 75,00 

Engenheiro Elet ricista 1 
R$ 

3.486,07 
14- inicial 

20 horas 
semanais/  04 
horas diárias 

Ensino Superior Com pleto, com 
form ação específica na área de 
Engenharia Elétrica e regist ro no 
CREA 

R$ 75,00 
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Nível de Escolaridade: Ensino superior 

Nom enclatura do Cargo Vagas 
Venci-
m ento 

Ref./  
Padrão 

Carga horária  
( sem anal/  

diária)  
Requisitos m ínim os exigidos 

Valor da 
Taxa de 

inscrição 

Fonoaudiólogo 1 
R$ 

3.486,07 
14- inicial 

30 horas 
semanais/ 06 
horas diárias 

Ensino Superior Completo e 
Fonoaudiologia e regist ro no 
CREFONO 

R$ 75,00 

Médico Clínico Geral 2 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior em Medicina, em 
inst ituição reconhecida pelo MEC, 
Cert ificado de Residência Médica 
credenciada pela Comissão Nacional 
de Residência Médica e Regist ro no 
Conselho de classe -  CRM 

R$ 75,00 

Médico do Trabalho 2 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado de 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

R$ 75,00 

Médico Especialista –  
Angiologista 

1 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado da 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

R$ 75,00 

Médico Especialista –  
Cardiologista 

1 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado da 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

R$ 75,00 

Médico Especialista –  
Endocrinologista 

1 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado da 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

R$ 75,00 

Médico Especialista –  
Ginecologista 

2 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado da 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

R$ 75,00 

Médico Especialista –  
I nfectologista 

1 
R$ 

4.357,58 
15-

Inicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado da 

R$ 75,00 
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Nível de Escolaridade: Ensino superior 

Nom enclatura do Cargo Vagas 
Venci-
m ento 

Ref./  
Padrão 

Carga horária  
( sem anal/  

diária)  
Requisitos m ínim os exigidos 

Valor da 
Taxa de 

inscrição 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

Médico Especialista –  
Neurologista 

1 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado da 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

R$ 75,00 

Médico Especialista –  
Oftalm ologista 

1 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado da 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

R$ 75,00 

Médico Especialista –  
Ortopedista 

1 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado da 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

R$ 75,00 

Médico Especialista –  
Pediat ra 

2 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado da 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

R$ 75,00 

Médico Especialista –  
Pneum ologista 

1 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado da 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

R$ 75,00 

Médico Especialista –  
Psiquiat ra 

2 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado da 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

R$ 75,00 
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Nível de Escolaridade: Ensino superior 

Nom enclatura do Cargo Vagas 
Venci-
m ento 

Ref./  
Padrão 

Carga horária  
( sem anal/  

diária)  
Requisitos m ínim os exigidos 

Valor da 
Taxa de 

inscrição 

Médico Especialista –  
Reum atologista 

1 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado da 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

R$ 75,00 

Médico Especialista –  
Urologista 

1 
R$ 

4.357,58 
15-

I nicial 

10 horas 
semanais/ 02 
horas diárias 

Ensino superior completo em 
Medicina, em inst ituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Título de 
Especialista ou Especialização na 
respect iva área (Titularidade 
reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira) , Cert ificado da 
Residência Médica credenciada pela 
Com issão Nacional de Residência 
Médica e Regist ro no Conselho de 
Classe -  CRM. 

R$ 75,00 

Monitor de Esporte e 
Lazer 

1 
R$ 

1.719,96 
07-

I nicial 

30 horas 
semanais/ 06 
horas diárias 

Ensino Superior em Educação Física 
(bacharelado)  e Regist ro no CREF 

R$ 75,00 

Neuropsicólogo 1 
R$ 

3.486,07 
14-

I nicial 

30 horas 
semanais/ 06 
horas diárias 

Ensino Superior completo em 
Psicologia, com especialização em 
Neuropsicologia e regist ro no CRP 

R$ 75,00 

Nutricionista 1 
R$ 

3.486,07 
14- inicial 

30 horas 
semanais/ 06 
horas diárias 

Ensino Superior Com pleto com 
formação na área e competente 
regist ro no CRN 

R$ 75,00 

Procurador Jurídico Cadast ro 
Reserva 

R$ 
4.743,43 

PR1-A 
20 horas 

semanais/ 04 
horas diárias 

Curso superior completo 
(Direito/ Ciências Jurídicas)  e 
respect iva inscrição na OAB -  
Ordem dos Advogados do Brasil. 
Possuir experiência comprovada de, 
no mínim o, 2 (dois)  anos. 

R$ 75,00 

Terapeuta Ocupacional 1 
R$ 

3.486,07 
14- inicial 

30 horas 
semanais/ 06 
horas diárias 

Ensino Superior Completo em 
Terapia Ocupacional e Regist ro no 
CREFITO 

R$ 75,00 

 
 
 
2 . DAS CONDI ÇÕES PARA I NSCRI ÇÃO 
 
2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler este edital em sua íntegra, tendo conhecim ento e estando de acordo com as exigências 
nele cont idas, pr incipalm ente, as especificadas a seguir, que devem  ser com provadas à época da nomeação e posse:  
2.1.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou est rangeiro que goze das prerrogat ivas do art . 12 e do I nciso I  do art . 37 da Constituição 
da República;  
2.1.2. Ter, na data da nom eação e posse, idade m ínim a de 18 (dezoito)  anos completos;  
2.1.3. No caso do sexo m asculino, estar em dia com  o Serviço Militar , nos term os do Decreto nº  57.654/ 66, alterado pelo Decreto 
nº  93.670/ 86;  
2.1.4. Ser eleitor e estar quite com  a Just iça Eleitoral;  
2.1.5. Possuir documentação comprobatór ia, no ato da nomeação e posse, dos REQUI SI TOS MÍ NI MOS EXI GI DOS para o cargo, 
conforme especificado na Tabela I , do Capítulo 1, e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRI A determ inada no item  1 4 .5  do 
Capítulo 1 4  deste edital;  
2.1.6. Ter apt idão física e mental para o exercício das atr ibuições do cargo, que será afer ida m ediante perícia m édica, realizada 
pelo serviço de saúde oficial da Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré, ou em sua falta, de quem  este indicar ;  
2.1.7. Não ter sido dem it ido por ato de im probidade ou exonerado “a bem  do serviço público” , m ediante decisão t ransitada em  
julgado em qualquer esfera governamental;  
2.1.8. Não ter sido condenado por cr im e contra o Patr im ônio, Adm inist ração, a Fé Pública, cont ra os Costum es e os previstos na 
Lei Federal n.º  11.343, de 23/ 08/ 2006;  
2.1.9. Não estar, no ato da nom eação e posse, incompat ibilizado para nova nom eação em novo cargo público;  
2.1.10. Estar com a situação cadast ral regular na Receita Federal;  
2.1.11. Não estar com  idade de aposentador ia com pulsór ia;  
2.1.12. Não receber proventos de aposentador ia civil ou m ilitar  ou rem uneração de cargo, cargo ou função pública que caracter izem 
acum ulação ilícita de cargos na form a do inciso XVI  e do parágrafo 10 do Art igo 37 da Const ituição Federal do Brasil. 
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3 . DAS I NSCRI ÇÕES 
 
3.1. As inscr ições serão realizadas via I nternet , no endereço elet rônico w w w .indepac.org.br / concursos, iniciando- se no dia  
5  de setem bro de 2 0 2 2  e encerrando-se no dia  7  de outubro de 2 0 2 2 , observado o horár io oficial de Brasília/  DF e os itens 
estabelecidos no Capítulo 2. Das Condições para I nscr ição, deste Edital.  
3.2. Após o preenchim ento da ficha de solicitação de inscr ição on- line, o candidato deverá efetuar o pagam ento da taxa de inscrição 
a t ítulo de ressarcimento de despesas com  m ater ial e serviços, de acordo com o valor definido na Tabela I , do Capítulo 1 deste 
Edital.  
3.3. Objet ivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor da taxa de inscr ição som ente se atender a todos 
os requisitos exigidos para o cargo pretendido. 
3.4. A inscr ição do candidato im plicará no completo conhecim ento e a tácita aceitação das norm as legais pert inentes e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em  Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecim ento. 
3.5. O candidato deverá efetuar o pagam ento da taxa de inscr ição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancár ia,  
com  vencimento para o dia 1 0  de outubro de 2 0 2 2 , prim eiro dia út il subsequente da data de encerram ento do período de 
inscr ição. Em  caso de fer iado ou evento que acarrete o fecham ento de agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.  
3.5.1. O boleto bancário estará disponível no endereço elet rônico w w w .indepac.org.br/ concursos até a data de encerramento 
das inscr ições e deverá ser im presso para o pagamento da taxa de inscr ição, após a conclusão do preenchim ento da ficha de 
solicitação de inscr ição on- line. 
3.5.2. Após o encerramento do período de inscr ição, não haverá possibilidade de impressão do boleto para pagam ento, seja qual 
for o mot ivo alegado. 
3.5.3. A inscr ição som ente será confirm ada após a comprovação do pagam ento da taxa de inscr ição.  
3.5.4. O com provante de inscr ição é o boleto bancário devidam ente quitado deverá ser m ant ido em  poder do candidato e 
apresentado no local de realização da Prova Objet iva. É de inteira responsabilidade do candidato a m anutenção sob sua guarda do 
com provante do pagam ento da taxa de inscr ição, para poster ior apresentação, se necessár io. 
3.6. O candidato poderá efetuar até 2 (duas) inscr ições no Concurso Público, desde que seja 1 (um a)  para cada período de 
aplicação das provas, conforme disposto na tabela do item  7.1.1, Capítulo 7 deste Edital. 
3.6.1. Em  caso de m ais de uma inscr ição para o mesmo período de aplicação de prova, o candidato deverá optar somente por um a 
inscr ição por período, sendo considerado com o ausente para a(s)  out ra(s)  inscr ição(ões)  do refer ido período de aplicação, m esmo 
que a aplicação das provas ocorra na m esma sala. 
3.6.2. Ocorrendo a hipótese do item 3.6.1, não haverá rest ituição parcial ou integral dos valores pagos a t ítulo de taxa de inscr ição.  
3.7. Não serão aceitas inscr ições recebidas por depósito em  caixa elet rônico, via postal, fac-sím ile, t ransferência ou depósito em 
conta corrente, por depósito “por m eio de envelope”  em caixa rápido, DOC, ordem  de pagam ento, condicionais e/ ou extem porâneas 
ou por qualquer out ra via que não a especificada neste Edital, bem  como fora do período de inscr ição estabelecido. 
3.8. Não será aceito, com o com provante de pagam ento da inscr ição, com provante de agendam ento bancário.  
3.9. Salvo nos casos de anulação ou cancelam ento do certam e, não haverá devolução, parcial ou integral, da im portância paga, 
nem  isenção total ou parcial de pagam ento do valor da taxa de inscr ição, seja qual for o m ot ivo alegado.   
3.10. Efet ivada a inscr ição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de cargo sob hipótese algum a, portanto, antes de 
efetuar o pagam ento da taxa de inscr ição, o candidato deve ver ificar atentam ente a opção preenchida. 
3.10.1. É vedada a transferência do valor pago a t ítulo de inscrição para terceiros, assim como a t ransferência da inscr ição para 
out ros concursos. 
3.11. O I NDEPAC e a Estância Turíst ica de Avaré  não se responsabilizam  por solicitação de inscr ição via I nternet não recebida 
por mot ivos de ordem  técnica dos com putadores, falhas de com unicação, congest ionam ento das linhas de com unicação, bem como 
outros fatores de ordem  técnica que im possibilitem  a t ransferência de dados. Assim  é recom endável que o candidato realize sua 
inscr ição e respect ivo pagam ento com  a devida antecedência.  
3.12. A part ir  do dia 1 5  de outubro de 2 0 2 2  o candidato deverá confer ir  no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos se os dados da inscr ição, efetuada via I nternet e se o valor da inscr ição foram recebidos pelo 
I NDEPAC, ou seja, se a inscr ição está confirm ada. 
3.12.1. Em caso negat ivo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendim ento ao Candidato do I NDEPAC, 
at ravés do e-mail indepac@indepac.org.br  para ver ificar o ocorr ido, nos dias úteis no horár io das 9h às 17h, bem  com o interpor 
recurso nos term os do Capítulo 13 deste Edital. 
3.13. A apresentação dos docum entos e das condições exigidas para part icipação no refer ido Concurso Público será feita por 
ocasião da convocação para nom eação e posse, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos prat icados 
pelo candidato. 
3.14. As inform ações prestadas na ficha de inscr ição on- line são de inteira responsabilidade do candidato, ainda que realizada com 
o auxílio de terceiros, cabendo à Estância Turíst ica de Avaré  e ao I NDEPAC o direito de excluir  do Concurso Público aquele que 
preenchê- la com  dados incorretos, bem  como aquele que prestar inform ações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
poster iorm ente, respeitando-se a ampla defesa e o contraditór io. 
3.15. O candidato que desejar concorrer à vaga reservada a pessoas com  deficiência deverá, obr igator iam ente, no ato da inscr ição, 
inform ar em  cam po específico da Ficha de I nscr ição e proceder conforme estabelecido no Capítulo 4 deste Edital.  
3.16. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá encam inhar, por m eio de 
correspondência com  AR (Aviso de Recebim ento)  ou Sedex, até o dia út il subsequente ao térm ino das inscr ições, declaração 
constante no Anexo I I I  deste Edital, devidam ente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a 
realização da prova, ident ificando no envelope:  nom e e cargo ao qual está concorrendo e nom e do Concurso Público:  Estância 
Turíst ica de Avaré  -  Concurso Público 0 1 / 2 0 2 2  –  “Cond. Especial” , ao I NDEPAC, localizado à Avenida Senador Casem iro 
da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001. 
3.16.1. O candidato que não o fizer durante o período de inscr ição estabelecido no item  anter ior, não terá a prova e as condições 
especiais providenciadas, seja qual for  o m ot ivo alegado. 
3.16.2. O atendim ento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.  
3.16.3. Para efeito do prazo de recebim ento da solicitação por correspondência com  AR ou SEDEX, est ipulado no item  3.16 deste 
Capítulo, será considerado 5 (cinco)  dias corr idos após a data de térm ino das inscr ições.  
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3.16.4. A candidata que t iver a necessidade de am amentar durante a realização das provas deverá levar um acom panhante (m aior 
de 18 anos) , que tam bém se subm eterá às regras deste Edital e Anexos e ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acom panhante, não realizará as provas. 
3.16.4.1. A candidata lactante deverá declarar a refer ida condição na ficha de inscr ição on line e encam inhar sua solicitação ao 
I NDEPAC até o dia út il subsequente ao térm ino das inscr ições, por correspondência com AR ou SEDEX, conform e estabelecido no 
item  3.16. 
3.17. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova por mot ivo de crença religiosa, deverá 
encaminhar solicitação ao I NDEPAC, nos termos do item 3.16 deste Capítulo. 
3.18. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a part ir  de 1 5  de outubro de 2 0 2 2 , acessar 
o site w w w .indepac.org.br/ concursos para ver ificar o resultado da solicitação pleiteada. 
3.19. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as inform ações fornecidas no ato da inscr ição.  
3.20. As pessoas t ravest is e t ransexuais poderão solicitar  a inclusão e uso do nom e social para tratam ento neste Concurso Público. 
Para tanto, o form ulár io de inclusão e uso do nom e social, conforme modelo constante no Anexo VI I I , deverá ser total  e 
corretam ente preenchido, assinado e enviado até o dia subsequente ao térm ino da inscr ição, juntam ente com um a cópia sim ples 
do RG do candidato, por de correspondência com  AR (Aviso de Recebim ento)  ou Sedex, ao I NDEPAC, localizado à Avenida Senador 
Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, ident if icando o 
nom e do Concurso para o qual está concorrendo no envelope:  Concurso Público nº  0 1 / 2 0 2 2  –  Estância  Turíst ica de Avaré 
-  Ref.: “SOLI CI TAÇÃO DE I NCLUSÃO DE NOME SOCI AL”. 
3.20.1. Nas publicações e divulgações oficiais de convocação, resultados e classificações será considerado o nome civil do 
candidato. 
 
4 . DA I NSCRI ÇÃO PARA CANDI DATOS COM DEFI CI ÊNCI A 
  
4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste Concurso Público, desde que as at r ibuições do 
cargo pretendido sejam  compat íveis com  a deficiência que possuem, conforme estabelecido no Decreto Federal nº  3.298, de 
20/ 12/ 1999, alterado pelo Decreto Federal nº  5.296, de 02/ 12/ 2004 e dem ais atualizações. 
4.2. Em obediência ao disposto na Lei Municipal nº  229/ 94, bem com o no Decreto Federal nº  3.298, de 20/ 12/ 1999, alterado pelo 
Decreto Federal nº  5.296, de 02/ 12/ 2004 e dem ais atualizações, aos candidatos com deficiência habilitados, será reservado o 
percentual de 5%  (cinco por cento)  das vagas existentes ou que vierem a surgir  no prazo de validade do Concurso Público.  
4.2.1. Caso a aplicação do percentual de 5%  (cinco por cento)  resulte em núm ero fracionár io igual ou super ior a 0,5 (cinco 
décim os) , estará form ada 01(um a)  vaga para a pessoa com  deficiência. Se infer ior  a 0,5 (cinco décimos) , a form ação da vaga 
ficará condicionada à elevação da fração para o m ínim o de 0,5 (cinco décimos) , caso haja aum ento do núm ero de vagas para o 
cargo. 
4.2.2. Som ente haverá reserva im ediata de vaga para os cargos com núm ero de vagas igual ou super ior a 10 (dez) . 
4.3. São consideradas pessoas com  deficiência as que apresentem , em certo grau, um a deficiência m ental, m ot r iz ou sensor ial, 
com  caráter de cronicidade e persistência de alteração de vida, bem  como as que se enquadram  no Art igo 4º  do Decreto Federal 
n°  3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n°  5.296, de 2 de dezem bro de 2004 e dem ais alterações.  
4.4. Será elim inado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, declarada na inscr ição, não se constate, devendo o m esmo 
constar apenas da lista de classificação geral de aprovados. 
4.4.1. Será elim inado do Concurso Público o candidato cuja deficiência declarada na inscr ição seja incom pat ível com  o cargo 
pretendido. 
4.5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção sim ples do t ipo m iopia, 
ast igm at ism o, estrabismo e congêneres. 
4.6. As pessoas com deficiência part iciparão deste Concurso Público em  igualdade de condições com  os dem ais candidatos no que 
se refere ao conteúdo das provas, avaliação e cr itér ios de aprovação, ao horár io e local de aplicação das provas e à nota m ín ima 
exigida para todos os dem ais candidatos. 
4.7. As vagas dest inadas às pessoas com  deficiência que não forem  providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso 
Público ou na perícia m édica, serão preenchidas pelos dem ais candidatos, observada a ordem  geral de classificação.  
4.8. No ato da inscr ição, o candidato com deficiência que necessite de tratam ento diferenciado nos dias do Concurso Público deverá 
requerê- lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.  
4.9. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com  deficiência deverá declarar a condição na Ficha de 
I nscr ição. 
4.10. O candidato com  deficiência, até o dia út il subsequente ao térm ino das inscr ições, deverá encam inhar, via Sedex ou 
correspondência com Aviso de Recebim ento (AR) , ao I NDEPAC, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, 
localizado à Avenida Senador Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, 
CEP 04047-001, ident if icando o nom e do Concurso Público no envelope:  Estância Turíst ica de Avaré  –  Concurso Público 
0 1 / 2 0 2 2 , os docum entos a seguir :  
a)  Declaração constante no Anexo I I I  deste Edital, devidam ente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição 
especial para a realização da prova (caso a condição especial seja necessária) ;  e  
b)  Cópia do Laudo Médico, expedido no prazo m áximo de 12 (doze)  m eses antes do término das inscr ições, atestando a espécie e 
o grau ou nível de deficiência, com  expressa referência ao código correspondente da Classificação I nternacional de Doença – CI D, 
bem com o a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, inform ando o seu nom e, 
núm ero do RG e do CPF. 
4.10.1. Os candidatos que solicitarem  a prova em  braille deverão levar, para esse fim , no dia da aplicação das provas, reglete e 
punção. 
4.10.2. O candidato com  deficiência audit iva poderá solicitar , na declaração constante no Anexo I I I  deste Edital, a autor ização 
para ut ilização de aparelho aur icular, sujeito a inspeção e aprovação da Com issão Mult idisciplinar, com a finalidade de garant ir a 
lisura do Concurso Público. 
4.10.3 O candidato com  deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (um a)  hora para a realização das provas objet ivas, 
deverá enviar a docum entação indicada nas alíneas “a”  e “b”  do item  4.10, acom panhada de parecer em it ido por especialista da 
área de sua deficiência. 
4.10.4. A com provação da tem pest iv idade do envio da docum entação t ratada nas alíneas do item  4.10 e subitem  4.10.3 será feita 
pela data da postagem . 
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4.10.5. Aos deficientes visuais (am blíopes) que solicit arem prova especial am pliada serão oferecidas provas neste sistem a, com 
tam anho de let ra correspondente a corpo 24. 
4.10.6. As condições específicas e ajudas técnicas previstas acim a não excluem outras que se fizerem necessár ias.  
4.10.7. O atendim ento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido e será divulgado 
conforme disposto no item  3.18 e seus subitens, do Capítulo 3 deste edital.  
4.11. O laudo m édico apresentado terá validade som ente para este Concurso Público e não será devolvido. 
4.12. O candidato que não atender, dentro do período das inscr ições, aos disposit ivos m encionados no item  4.10 e respect ivas 
alíneas e subitens, não terá a condição especial atendida ou não será considerado pessoa com  deficiência, seja qual for  o mot ivo 
alegado. 
4.13. O candidato com  deficiência que não realizar a inscr ição conforme as inst ruções constantes deste Capítulo não poderá interpor 
recurso em favor de sua situação. 
4.14. Os candidatos, que no ato da inscr ição se declararem  pessoas com  deficiência, se aprovados no Concurso Público, terão seus 
nom es divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte. 
4.15. Após a invest idura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para just if icar a concessão de readapt ação, licença-
saúde ou aposentadoria por invalidez. 
4.16. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo im plicará a perda do direito a ser nom eado 
para as vagas reservadas a candidatos com deficiência. 
 
5 . DA SOLI CI TAÇÃO DE I SENÇÃO DA TAXA DE I NSCRI ÇÃO 
 
5.1. O(a)  candidato(a) , que est iver amparado pelos disposit ivos cont idos na Lei Municipal n.º  824/ 2006 poderá requerer a isenção 
da taxa de inscr ição deste Concurso Público, desde que com prove os requisitos previstos no item  5.1.1 deste Capítulo, a saber:  
5.1.1. Ser pessoa com  deficiência.  
5.1.1.1. Considera-se para enquadram ento ao benefício dessa Lei, Pessoa com Deficiência aquele indivíduo que tenha suas 
faculdades físicas, mentais ou sensor iais comprom et idas, total ou parcialm ente, por form a hereditár ia congênita ou adquir ida, 
im pedindo o seu desenvolvim ento integral.  
5.1.1.2. A com provação do requisito disposto no item 5.1.1 será realizada por m eio dos seguintes docum entos:  
a)  Cópia simples do docum ento de ident idade (RG) – frente e verso;  
b)  Cópia simples do CPF – frente e verso;  
c)  Cópia reprográfica autent icada ou or iginal, do Laudo Médico fornecido por profissional cadast rado no respect ivo Conselho 
esclarecendo a espécie e grau ou nível da deficiência, com  a expressa referência da Classificação I nternacional de Doença – CI D, 
bem com o a provável causa da deficiência, carim bado e assinado pelo Médico, com  o Regist ro no Conselho Regional de Medicina 
– CRM, devendo ter sido expedido no ano da realização do Concurso Público (2022) ;  e 
d)  Form ulár io de solicitação de isenção da taxa de inscr ição, constante no Anexo IV deste Edital. 
5.2. O(a)  candidato(a)  que preencher a condição estabelecida no item  5.1.1 deverá solicitar  a isenção do pagam ento do valor de 
inscr ição obedecendo aos seguintes procedim entos:  
5.2.1. Acessar, no período de 5  a  6  de setem bro de 2 0 2 2 , o site do I NDEPAC -  w w w .indepac.org.br/ concursos, na área do 
Município de Avaré -  Concurso Público 0 1 / 2 0 2 2 , e realizar a inscr ição no cargo de interesse;  
5.2.2. I m prim ir  o form ulár io de solicitação de isenção da taxa de inscr ição, constante no Anexo IV deste Edital, preenchê- lo e 
assiná- lo;  
5.2.3. Encaminhar o form ulár io especificado no subitem  anter ior, acompanhado os docum entos comprobatór ios descr itos nas 
alíneas do subitem  5.1.1.2, até 8  de setem bro de 2 0 2 2 , por SEDEX ou correspondência com  regist ro de Aviso de Recebim ento 
(AR) , ao I NDEPAC, localizado na Avenida Senador Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro 
Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, ident if icando no envelope:  I SENÇÃO DO VALOR DE I NSCRI ÇÃO -  Estância 
Turíst ica de Avaré  -  Concurso Público 0 1 / 2 0 2 2 . 
5.3. O form ulár io discr im inado no subitem 5.2.2 deverá ser encam inhado devidam ente preenchido e conter a assinatura do 
solicitante e a data. 
5.3.1. A com provação da tempest iv idade da solicitação de isenção será feita pela data da postagem . 
5.3.2. A solicitação postada por SEDEX ou correspondência com  AR, conforme disposto no subitem  5.2.3, refere-se a um  único 
candidato e a um a única função. 
5.4. Será concedida ao candidato apenas um a inscr ição com  isenção da taxa por período de aplicação de provas, conforme 
estabelecido no item  7.1.1 deste Edital. No caso de m ais de um a inscr ição será considerada a últ im a inscr ição realizada no sistem a, 
sendo as dem ais desconsideradas. 
5.4.1. Deverá ser realizada um a inscr ição on- line e um envio de form ulár io com  documentação com probatór ia de isenção da taxa 
para o cargo de interesse, respeitado o período de aplicação de provas. 
5.5. O form ulár io de solicitação de isenção ent regue, conform e disposto no subitem 5.2.3, refere-se a um (a) único(a)  candidato(a) .  
5.6. A docum entação com probatór ia ent regue pelo candidato será analisada pelo I NDEPAC, que decidirá sobre a isenção do valor 
de inscr ição, considerando o estabelecido neste capítulo.  
5.7. Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscr ição ao(à)  candidato(a)  que:   
a)  deixar de efetuar a inscr ição pela internet no período estabelecido no item 5.2.1, deste capítulo;   
b)  deixar de ent regar a docum entação comprobatór ia estabelecida nas alíneas do subitem  5.1.1.2, deste capítulo;  
c)  deixar de ent regar a docum entação comprobatór ia estabelecida nas alíneas do subitem  5.1.1.2, na form a e no prazo previstos 
neste capítulo;  
d)  deixar de preencher corretam ente ou de assinar o form ulár io discr im inado no subitem  5.2.2, deste capítulo;  
e)  om it ir  inform ações e/ ou torná- las inverídicas.  
5.8. A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagam ento do valor de inscr ição determ inará o cancelam ento da inscr ição 
e a anulação de todos os atos dela decorrentes, bem  como exclusão do(a)  candidato(a)  do certame em qualquer época, sem 
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmat ivas, assegurado o cont raditór io e a ampla defesa. 
5.9. No dia 2 4  de setem bro de 2 0 2 2 , o(a)  candidato(a) deverá ver if icar a situação sobre o defer imento ou indefer imento da 
solicitação da isenção do valor de inscr ição por meio da divulgação no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço 
Municipal e publicado no Semanário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço 
elet rônico w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  com o no endereço 
elet rônico w w w .indepac.org.br/ concursos. 
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5.10. O(a)  candidato(a)  disporá de 2 (dois)  dias úteis a part ir  da divulgação dos resultados da análise dos requerim entos de 
isenção do pagam ento da inscrição, citada no subitem  anter ior, para contestar o indefer im ento por m eio de interposição de recurso, 
conforme previsto no Capítulo 13 deste edital. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.  
5.11. No dia 8  de outubro de 2 0 2 2 , será divulgado no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e 
publicado no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão impressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos o resultado do recurso contra o indefer im ento da solicitação da isenção do valor de inscr ição. 
5.12. Os candidatos que t iverem  seus pedidos de isenção indefer idos, para efet ivar a sua inscr ição no Concurso Público, deverão 
acessar o site do I NDEPAC -  w w w .indepac.org.br / concursos, na área do Concurso Público 0 1 / 2 0 2 2  da Estância  Turíst ica 
de Avaré , imprim ir a segunda via do respect ivo boleto bancário para pagam ento da taxa de inscr ição e pagá- lo até a data de seu 
vencimento. 
5.13. Os candidatos que t iverem  seus pedidos de isenção defer idos estarão autom at icamente inscr itos no certam e.  
5.14. O candidato que não t iver seu pedido de isenção defer ido e que não efetuar o pagam ento da taxa de inscr ição na form a e 
no prazo estabelecidos no item  5.13 estará autom at icam ente excluído do Concurso Público.  
 
6 . DAS PROVAS 
 
6.1. O Concurso Público será exclusivamente de provas e será realizado em  t rês fases com  as descr ições constantes nas tabelas 
abaixo:  
 
1 ª  FASE – Provas Objet ivas (escr itas)  e dissertat iva – Elim inatór ia e Classificatór ia;  
2 ª  FASE – Teste de Apt idão Física – TAF – Elim inatór ia;  
3 ª  FASE – Teste de Habilidades Especificas (prát ica)  -  Elim inatór ia. 
 

Nível de Escolaridade: Ensino fundam ental  

Cargo 
Form as 

de 
Avaliação 

Quant idade de questões 
POCB 

Quant idade de questões 
POCE 

Borracheiro 
Cozinheiro 
Elet r icista  
Encanador 
Marceneiro 
Operador de Máquina 
Pedreiro 
Serralheiro 

Objet iva +  
Teste de 
Apt idão 
Física +  
Teste de 

Habilidades 
Específicas 

10 Língua Portuguesa 
10 Matem át ica 
05 Conhecimentos Gerais 
 

15 Conhecimentos 
Específicos 

 

Nível de Escolaridade: Ensino m édio/  técnico  

Cargo 
Form as 

de 
Avaliação 

Quant idade de questões 
POCB 

Quant idade de questões 
POCE 

Agente de Com pras 
Auxiliar  de Dent ista  
Auxiliar  de Farm ácia 

Objet iva 
10 Língua Portuguesa 
10 Matem át ica 
05 Conhecimentos em I nformát ica 

15 Conhecimentos 
Específicos 

Agente de Saneam ento e Vetores 

Objet iva +  
Teste de 
Apt idão 
Física   

10 Língua Portuguesa 
10 Matem át ica 
05 Conhecimentos em I nformát ica 

15 Conhecimentos 
Específicos 

Técnico de Segurança no Trabalho 
Técnico em  Enferm agem  do 
Trabalho 
Técnico em  I m obilização 
Ortopédica 
Técnico em  RX 
Técnico em  Telecom unicações 

Objet iva 
10 Língua Portuguesa 
10 Matem át ica 
05 Conhecimentos Gerais 

15 Conhecimentos 
Específicos 

Técnico em  Manutenção em  
Equipam ento de I nform át ica  

Objet iva +  
Teste de 

Habilidades 
Específicas 

10 Língua Portuguesa 
10 Matem át ica 
05 Conhecimentos Gerais 

15 Conhecimentos 
Específicos 

 

Nível de Escolaridade: Ensino superior   

Cargo 
Form as de 
Avaliação 

Quant idade de questões 
POCB 

Quant idade de questões 
POCE 

Bibliotecário 
Biólogo 
Dent ista 
Engenheiro de Segurança do 
Trabalho 
Engenheiro de Tráfego 

Objet iva 
10 Língua Portuguesa 
05 Matem át ica 
05 Conhecimentos Gerais 

20 Conhecimentos 
Específicos 
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Nível de Escolaridade: Ensino superior   

Cargo 
Form as de 
Avaliação 

Quant idade de questões 
POCB 

Quant idade de questões 
POCE 

Engenheiro Elet r icista  
Fonoaudiólogo 
Neuropsicólogo 
Nut ricionista 
Terapeuta Ocupacional 

Monitor de Esporte  e  Lazer 

Objet iva +  
Teste de 
Apt idão 
Física   

10 Língua Portuguesa 
05 Matem át ica 
05 Conhecimentos Gerais 

20 Conhecimentos 
Específicos 

Médico Clínico Geral 
Médico do Trabalho 
Médico Especialista  –  Angiologista 
Médico Especialista  –  Cardiologista 
Médico Especialista  –  
Endocrinologista  
Médico Especialista  –  Ginecologista 
Médico Especialista  –  
I nfectologista  
Médico Especialista  –  Neurologista 
Médico Especialista  –  
Ofta lm ologista  
Médico Especialista  –  Ortopedista 
Médico Especialista  –  Pediat ra 
Médico Especialista  –  
Pneum ologista 
Médico Especialista  –  Psiquiat ra 
Médico Especialista  –  
Reum atologista 
Médico Especialista  –  Urologista 

Objet iva 
05 Língua Portuguesa 
05 Matem át ica 
10 Polít icas de Saúde 

20 Conhecimentos 
Específicos 

Procurador Jurídico 
Objet iva +  

Dissertat iva 

10 Língua Portuguesa 
05 Matem át ica 
05 Conhecimentos Gerais  

30 Conhecimentos 
Específicos 

 
6.2. A Prova Escr ita Objet iva será realizada com  base em inst rum entos que m ensuram  as habilidades e conhecimentos exigidos 
pelo cargo, conform e indicação do ANEXO I , com posta de questões de Conhecim entos Básicos (POCB) e/ ou de Conhecim entos 
Específicos (POCE), conforme o cargo. 
6.3. As questões de Conhecim entos Básicos e Conhecim entos Específicos serão objet ivas de m últ ipla escolha, com  4 (quatro)  
alternat ivas cada, terão um a única resposta correta e versarão sobre os program as cont idos no ANEXO I I  deste Edital. 
6.4. A prova dissertat iva será realizada e avaliada conform e estabelecido no Capítulo 9 deste Edital. 
6.5. O teste de apt idão física será realizado e avaliado conforme estabelecido no Capítulo 10 deste Edital  
6.6. O Teste de Habilidades Específicas será realizado e avaliado conforme estabelecido no Capítulo 11 deste Edital. 
 
7 . DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRI TAS ( OBJETI VAS E DI SSERTATI VAS)  
 
7.1. As provas escr itas serão realizadas na cidade de Avaré/ SP, na data prevista de 1 3  de novem bro de 2 0 2 2 , de acordo com 
a divisão dos períodos estabelecidos no item 6.1.1 deste capítulo, em locais e horár ios a serem com unicados oportunam ente 
at ravés de Edital de Convocação para as Provas Escr itas a ser divulgado no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal 
e Paço Municipal e publicado no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no 
endereço elet rônico w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem como no 
endereço eletrônico w w w .indepac.org.br / concursos, observado o horár io oficial de Brasília/ DF. 
7.1.1. As provas serão aplicadas conforme a tabela que segue:  
 

PERÍ ODO DE APLI CAÇÃO CARGOS 

A 

Borracheiro 
Cozinheiro 
Elet r icista  
Encanador 
Agente de Saneam ento e Vetores 
Auxiliar  de Dent ista   
Técnico em  I m obilização Ortopédica 
Técnico em  Manutenção em  Equipam ento de I nform át ica  
Técnico de Segurança no Trabalho 
Técnico em  Telecom unicações 
Bibliotecário 
Biólogo 
Dent ista 
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PERÍ ODO DE APLI CAÇÃO CARGOS 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Fonoaudiólogo 
Neuropsicólogo 
Médico Clínico Geral 
Terapeuta Ocupacional 

B 

Agente de Com pras 
Auxiliar  de Farm ácia 
Técnico em  Enferm agem  do Trabalho 
Técnico em  RX 
Marceneiro 
Operador de Máquina 
Pedreiro 
Serralheiro 
Engenheiro de Tráfego 
Engenheiro Elet r icista  
Médico do Trabalho 
Médico Especialista  –  Angiologista 
Médico Especialista  –  Cardiologista 
Médico Especialista  –  Endocrinologista 
Médico Especialista  –  Ginecologista 
Médico Especialista  –  I nfectologista 
Médico Especialista  –  Neurologista 
Médico Especialista  –  Ofta lm ologista 
Médico Especialista  –  Ortopedista 
Médico Especialista  –  Pediat ra 
Médico Especialista  –  Pneum ologista 
Médico Especialista  –  Psiquiat ra 
Médico Especialista  –  Reum atologista 
Médico Especialista  –  Urologista 
Monitor de Esporte  e  Lazer 
Procurador Jurídico 
Nut ricionista 

 
7.1.2. Caso o núm ero de candidatos inscr itos exceda à oferta de lugares existentes nos colégios da cidade de Avaré/ SP, o I NDEPAC 
reserva-se do direito de alocá- los em cidades próxim as à determ inada para aplicação das provas, não assum indo, ent retanto, 
qualquer responsabilidade quanto ao t ransporte e alojamento desses candidatos.  
7.1.3. Não será enviado Cartão I nform at ivo do Candidato para o endereço ou e-m ail do candidato. O candidato deverá, a part ir  do 
dia 2 9  de outubro de 2 0 2 2 , inform ar-se no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal ou no 
Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados sej a na versão im pressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br , ou no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos, em  que local e horár io irá realizar a prova. Será de inteira responsabilidade do candidato o 
acom panham ento e consulta para ver if icar o seu local de prova. 
7.1.4. Não serão fornecidas por telefone inform ações a respeito de datas, locais e horár ios de realização das provas, exceto na 
condição do candidato com deficiência, que dem ande condição especial para a realização das provas e/ ou esteja concorrendo às 
vagas reservadas para pessoas com  deficiência, que, nesse caso, deverá ent rar em contato com  a empresa realizadora do Concurso 
Público, at ravés do e-m ail indepac@indepac.org.br . 
7.2. Ao candidato só será perm it ida a part icipação nas provas, na respect iva data, horário e local a serem divulgados de acordo 
com as inform ações constantes no item  7.1 deste Capítulo. 
7.3. Não será perm it ida, em  hipótese algum a, a realização das provas em outro dia, horár io ou fora do local designado.  
7.4. Os eventuais erros referentes a nom e, núm ero de docum ento de ident idade, sexo ou data de nascim ento, deverão ser 
com unicados no dia da realização das provas escr itas para que o fiscal da sala faça a devida correção em  Ata da Sala de Prova. 
7.4.1. O candidato que não solicitar  as correções dos dados pessoais nos term os do item  anter ior deverá arcar, exclusivam ente, 
com as consequências advindas de sua om issão. 
7.5. Caso haja inexat idão na inform ação relat iva à opção de cargo e/ ou condição de candidato com deficiência, o candidato deverá 
ent rar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do I NDEPAC, pelo e-mail indepac@indepac.org.br , das 
9h às 17h, com antecedência m ínim a de 48 (quarenta e oito)  horas da data de aplicação das Provas Escr itas. 
7.5.1. A alteração da condição de candidato com deficiência som ente será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo 
candidato em  sua ficha de inscr ição tenha sido t ranscr ito erroneamente nas listas afixadas e disponibilizado no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos desde que o candidato tenha cum prido todas as norm as e exigências constantes no Capítulo 
4 deste Edital. 
7.5.2. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo m encionado no item  7.5 deste Capítulo, será o único 
responsável pelas consequências ocasionadas pela sua om issão. 
7.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com  antecedência m ínim a de 30 ( t r inta)  m inutos, m unido 
de:  
a)  Comprovante de inscr ição (boleto bancár io correspondente à inscr ição, com  o respect ivo comprovante de pagam ento) ;  
b)  Original de um  dos docum entos de ident idade a seguir :  Cédula Oficial de I dent idade;  Carteira e/ ou cédula de ident idade expedida 
pela Secretar ia de Segurança, pelas Forças Arm adas, pela Polícia Militar , pelo Ministér io das Relações Exter iores;  Carteira de 
Trabalho e Previdência Social;  Cert if icado de Reservista;  Passaporte;  Cédulas de I dent idade fornecidas por Órgãos ou Conselhos 
de Classe, que por lei federal, valem  como docum ento de ident idade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.)  e Carteira Nacional de Habilitação 
(com  fotografia na form a da Lei n.º  9.503/ 97) . 
c)  caneta esferográfica de t inta preta ou azul, lápis preto nº  2 e borracha macia. 
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d)  m áscara de proteção, caso seja obr igatór io de acordo com  as m edidas sanitár ias vigentes à época da aplicação das provas.  
7.6.1. Os docum entos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de form a a perm it ir a ident if icação do candidato com  
clareza. 
7.6.2. O com provante de inscr ição não terá validade como documento de ident idade.  
7.6.3. Caso o candidato esteja im possibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, docum ento de ident idade or iginal,  
por mot ivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado docum ento que ateste o regist ro da ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no m áximo, 30 ( t r inta)  dias, ocasião em  que será subm et ido à ident if icação especial, compreendendo coleta de 
assinaturas e de im pressão digital em  form ulár io própr io.  
7.6.3.1. A ident if icação especial tam bém  será exigida do candidato, cujo docum ento de ident if icação apresente dúvidas relat ivas 
à fisionom ia e/ ou à assinatura do portador. 
7.6.4. Não serão aceitos com o docum entos de ident idade:  cert idões de nascim ento, t ítulos eleitorais, carteiras de m otor ista 
(m odelo ant igo) , carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de ident idade, nem  documentos ilegíveis, não ident if icáveis 
e/ ou danificados. 
7.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de ident idade, ainda que autent icadas. 
7.7. Não haverá segunda cham ada seja qual for o mot ivo alegado para just if icar o at raso ou a ausência do candidato.  
7.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relat ivas aos locais de prova 
estabelecidos no Edital de Convocação, o I NDEPAC procederá à inclusão do refer ido candidato, at ravés de preenchim ento de 
form ulár io específico m ediante a apresentação do comprovante de inscr ição.  
7.8.1. A inclusão de que t rata o item  7.8, será realizada de form a condicional e será confirm ada pelo I NDEPAC na fase de 
Julgam ento das Provas Objet ivas, com o intuito de se ver if icar a pert inência da refer ida inclusão.  
7.8.2. Constatada a improcedência da inscr ição de que t rata o item 7.8, a mesm a será autom at icam ente cancelada sem  direito a 
reclam ação, independentemente de qualquer form alidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.  
7.8.3. No dia da realização das provas, não será perm it ido ao candidato:   
7.8.3.1. Entrar ou perm anecer no local de exam e portando arm a(s) , m esmo que possua o respect ivo porte;  
7.8.3.2. Entrar ou perm anecer no local de exam e com aparelhos eletrônicos (agenda elet rônica, bip, gravador, notebook, pager, 
palm top, receptor, qualquer t ipo de relógio, telefone celular, walkm an etc.)  ligados ou sem elhantes, boné, gorro, chapéu, óculos 
de sol, fones de ouvido, bem com o protetores aur iculares. 
7.8.4. Na ocorrência do funcionam ento de qualquer t ipo de equipam ento elet rônico durante a realização das provas escr itas, o 
candidato será autom at icam ente elim inado do Concurso Público.  
7.8.4.1. Os equipamentos elet rônicos deverão ser desligados e acondicionados em  invólucros lacrados específicos para esse fim , 
que serão fornecidos aos candidatos pelo fiscal de sala. O aparelho celular deverá ter a bater ia rem ovida, quando possível, pelo 
própr io candidato. 
7.8.4.2. O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desligados deverá perm anecer sob a carteira do candidato até 
a ent rega da folha de respostas ao fiscal, ao térm ino da prova. O invólucro lacrado apenas poderá ser aberto pelo candidato após 
a saída do colégio de prova. 
7.8.5. O descum prim ento dos itens 7.8.3.1, 7.8.3.2 e 7.8.4 im plicará na elim inação do candidato.  
7.8.6. O I NDEPAC não se responsabilizará por perdas ou ext ravios de objetos ou de equipam entos elet rônicos ocorr idos durante 
a realização das provas.  
7.8.7. Durante a realização das provas, não será perm it ida nenhum a espécie de consulta ou com unicação ent re os candidatos ou 
pessoa estranha ao Concurso Público, nem  a ut ilização de livros, códigos, m anuais, revistas, im pressos, quaisquer anotações, 
calculadora, celulares ou qualquer out ro aparelho eletrônico.  
7.9. Quanto às Provas:  
7.9.1. Para a realização das provas objet ivas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e m arcará suas respostas na 
Folha de Respostas, com  caneta esferográfica de t inta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único docum ento válido para 
correção. 
7.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem  questões que contenham  m ais de um a resposta (m esmo que um a 
delas esteja correta) , em endas ou rasuras, ainda que legíveis, ou aquelas respondidas a lápis.  
7.9.1.2. Não deverá ser feita nenhum a m arca fora do cam po reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer m arca poderá 
ser lida pelas leitoras ót icas, prejudicando o desem penho do candidato. 
7.9.1.3. A Folha de Respostas será ident if icada, em  campo específico, pelo própr io candidato com  sua assinatura.  
7.9.2. A prova dissertat iva será realizada no mesmo dia da prova objet iva. 
7.9.2.1. Para a realização da prova dissertat iva, o(a)  candidato(a)  receberá um a folha de respostas específica, na qual redigir á 
com caneta de t inta esferográfica de t inta azul ou preta.  
7.9.2.2. A prova dissertat iva deverá ser escr ita à mão, em  let ra legível, não sendo perm it ida a interferência e ou a part icipação de 
out ras pessoas, salvo em  caso de candidato(a)  que tenha solicitado condição especial para esse fim . Nesse caso, o(a)  candidat o(a) 
será acom panhado(a)  por um fiscal do I NDEPAC, devidamente t reinado, que deverá ditar, especificando integralm ente o texto, 
especificando oralm ente a grafia das palavras e os sinais gráficos de acentuação e pontuação. 
7.9.2.3. A prova dissertat iva não poderá ser assinada, rubricada, ou conter, em outro local que não seja o campo específico para 
a assinatura do(a)  candidato(a)  nas folhas de texto definit ivo, qualquer palavra ou m arca que as ident ifiquem , sob pena de ser 
anulada. Assim , a detecção de qualquer m arca ident if icadora no espaço dest inado à t ranscr ição do texto definit ivo, acarretará a 
anulação da parte da prova dissertat iva, implicando na elim inação do(a)  candidato(a)  no Concurso Público.  
7.9.2.4. O texto definit ivo será o único docum ento válido para a avaliação da prova dissertat iva. As folhas para rascunho são de 
preenchim ento facultat ivo, e não valem  para finalidade de avaliação.  
7.9.2.5. A Folha de Respostas específica para a prova dissertat iva será ident if icada, em  campo específico, pelo(a)  própr io(a)  
candidato(a)  com sua assinatura. 
7.9.3. É de responsabilidade do candidato a leitura das or ientações cont idas na capa do caderno de questões e nas folhas de 
respostas, bem  como a conferência do m ater ial ent regue pelo I NDEPAC, para a realização da prova. 
7.10. Ao term inar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de respostas.  
7.11. A totalidade das Provas terá a duração de 3 ( t rês) horas, exceto para o cargo de Procurador Jurídico, cuja duração total das 
provas será de 4 (quatro)  horas. 
7.11.1. Após o período de 1 (um a)  hora, o candidato, ao term inar a sua prova, poderá levar o caderno de questões, deixando com  
o fiscal da sala as folhas de resposta, que serão os únicos docum entos válidos para a correção. Em nenhum a outra situação ser á 
fornecido o Caderno de Questões. 
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7.12. I niciadas as provas, nenhum  candidato poderá ret irar -se da sala antes de decorr ida 1 (um a)  hora. 
7.12.1. O início da prova será definido em  cada sala de aplicação.  
7.13. As Folhas de Resposta dos candidatos serão personalizadas, im possibilitando a subst ituição.  
7.14. Será autom at icam ente excluído do Concurso Público o candidato que:  
7.14.1. Apresentar-se após o fecham ento dos portões ou fora dos locais pré-determ inados;  
7.14.2. Não apresentar o docum ento de ident idade exigido no item  7.6, alínea “b” , deste Capítulo;  
7.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o mot ivo alegado;  
7.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acom panham ento do fiscal, ou antes, do tempo m ínim o de perm anência estabelecido 
no item  7.12, deste capítulo;   
7.14.5. For surpreendido em com unicação com  outro candidato ou terceiros, verbalm ente, por escr ito ou por qualquer out ro m eio 
de com unicação, sobre a prova que est iver sendo realizada, ou ut ilizando-se de livros, notas, im pressos não perm it idos, calculadora 
ou sim ilar;   
7.14.6. For surpreendido portando equipam entos elet rônicos como agenda elet rônica, bip, gravador, notebook, pager, palm top, 
receptor, qualquer t ipo de relógio, telefone celular, fone de ouvido, walkm an e/ ou equipam entos sem elhantes, ou ainda boné, 
gorro, chapéu, óculos de sol, bem  como protetores aur iculares;  
7.14.7. Est iver com qualquer t ipo de equipam ento elet rônico em funcionam ento durante a realização das provas escr itas, incluindo 
os sinais sonoros referentes a alarmes;  
7.14.8. Lançar m ão de m eios ilícitos para executar as provas;  
7.14.9. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas;  
7.14.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem  dos t rabalhos ou agir com descortesia em  relação a qualquer  dos exam inadores, 
executores e seus auxiliares, ou autor idades presentes;  
7.14.11. Fizer anotação de inform ações relat ivas às suas respostas fora dos m eios perm it idos;  
7.14.12. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas;  
7.14.13. Não cumprir  as inst ruções cont idas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas;  
7.14.14. Ut ilizar ou tentar ut ilizar m eios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própr ia ou de terceiros, em  qualquer et apa 
do Concurso Público. 
7.14.15. Descumprir  as m edidas sanitár ias m unicipais vigentes à época da aplicação das provas. 
7.15. Constatado, após as provas, por m eio elet rônico, estat íst ico, v isual, grafológico ou por invest igação policial, ter  o candidato 
ut ilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será autom at icamente elim inado do Concurso Público. 
7.16. No caso de candidata lactante, não haverá com pensação do tem po de am amentação em  favor da candidata. A cr iança deverá 
perm anecer em  local designado, acompanhada de fam iliar  ou terceiro, adulto responsável, indicado pela candidata.  
7.16.1. Nos horár ios previstos para am am entação, a candidata lactante poderá ausentar -se temporar iam ente da sala de prova, 
acom panhada de um a fiscal. 
7.16.2. Na sala reservada para am am entação, ficarão som ente a candidata lactante, a cr iança e um a fiscal, sendo vedada a 
perm anência de babás ou quaisquer out ras pessoas que tenham  grau de parentesco ou de am izade com  a candidata.  
7.16.3. Excetuada a situação prevista no item  3.16.4 do Capítulo 3 deste Edital, não será perm it ida a perm anência de qualquer 
acom panhante nas dependências do local de realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não part icipação da candidata 
no Concurso Público. 
7.17. Não haverá, por qualquer m ot ivo, prorrogação do tem po previsto para a aplicação das provas em razão de afastam ento do 
candidato da sala de prova. 
7.18. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.  
7.19. Ocorrendo algum a situação de em ergência o candidato será encam inhado para atendim ento m édico local ou ao m édico de 
sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.  
7.20. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendim ento m édico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar 
ao local de sua prova, sendo elim inado do Concurso Público.  
7.21. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pelo I NDEPAC, o direito de excluir  da sala e elim inar do restante 
das provas o candidato cujo com portam ento for considerado inadequado ou que desobedecer a qualquer regulam ento constante 
deste Edital, bem  como, tom ar m edidas saneadoras, e restabelecer critér ios out ros para resguardar a execução individual e cor reta 
das provas. 
7.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer m embro da equipe de aplicação das provas e/ ou pelas 
autor idades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ ou cr itér ios de avaliação/ classificação.  
7.23. As inst ruções dadas pelos Fiscais e Coordenadores, assim com o as cont idas na prova, deverão ser respeitadas pelos 
candidatos. 
7.24. O candidato não poderá ausentar -se da sala ou local de prova, salvo em  caso de ext rem a necessidade, desde que 
acom panhado por Fiscal Credenciado e autor izado pelo Fiscal da Sala e, nesse caso, não poderá levar consigo qualquer t ipo de 
bolsa, estojo ou qualquer objetos constante no item  7.14.6 deste capítulo, sob pena de exclusão do concurso.  
7.25. Ao final da prova, os 2 (dois)  últ im os candidatos deverão perm anecer na sala até que o ult im o candidato term ine sua prova, 
devendo todos assinarem  ata de prova, atestando a idoneidade de sua fiscalização, e se ret irando todos da sala ao mesm o tempo, 
sob pena de elim inação do certam e. 
7.26. Os gabaritos da prova objet iva serão divulgados no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e 
publicados no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos em data a ser com unicada no dia da realização das provas. 
 
8 . DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETI VA 
 
8.1. A Prova Objet iva será avaliada na escala de 0 (zero)  a 100 (cem ) pontos e terá caráter elim inatór io e classificatór io.  
8.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objet iva será ut ilizado o Escore Bruto.  
8.2. O Escore Bruto corresponde ao núm ero de acertos que o candidato obtém  na prova. 
8.2.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem ) pelo número de questões da prova, e m ult iplicar  
pelo núm ero de questões acertadas. 
8.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objet iva. 
8.3. Será considerado habilitado na Prova Objet iva o candidato que obt iver total de pontos igual ou super ior a 50 (cinquenta) .  
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8.4. O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado na Prova Objet iva será elim inado do Concurso Público. 
 
9 . DA PROVA DI SSERTATI VA 
 
9.1. A prova dissertat iva será aplicada o cargo de Procurador Jurídico, na m esma data, horár io e local da prova objet iva.  
9.1.1. Ao candidato só será perm it ida a part icipação nas provas na respect iva data, horár io e local a serem divulgados de acordo 
com as inform ações constantes no item  7.1, do Capítulo 7 deste Edital. 
9.1.1.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanham ento e consulta para ver if icar o seu local de prova. 
9.1.1.2. Não será perm it ida, em  hipótese algum a, a realização das provas em  outro dia, horár io ou fora do local designado.  
9.2. Serão corr igidas som ente as provas dissertat ivas dos candidatos habilitados e com  as m aiores e pr im eiras pontuações da 
Prova Objet iva, de acordo com quant idade abaixo especificada, após aplicados os cr itér ios de desempate estabelecidos no Capít ulo 
12 deste Edital:  

CARGO 
Quant idade de provas dissertat ivas a  serem  corrigidas 

Am pla concorrência Pessoa com  deficiência 

Procurador Jurídico 15 01 

 
9.3. A Prova dissertat iva consist irá na elaboração de 1 (uma)  questão teór ico-prát ica, que deverá ser respondida com um  texto 
dissertat ivo argumentat ivo, que versará sobre o conteúdo program át ico estabelecido para o respect ivo cargo, no Anexo I I  deste 
Edital.  
9.4. Para a realização da prova dissertat iva, o candidato receberá um a folha de resposta específica no qual redigirá a resposta 
com caneta de t inta azul ou preta.  
9.4.1. A prova dissertat iva deverá ser escr ita à m ão, em letra legível, não sendo perm it ida a interferência e ou a part icipação de 
out ras pessoas, salvo em  caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim . Nesse caso, o cand idato será 
acom panhado por um fiscal do I NDEPAC, devidam ente t reinado que deverá ditar, especificando integralm ente o texto, 
especificando oralm ente a grafia das palavras e os sinais gráficos de acentuação e pontuação. 
9.5. A prova dissertat iva não poderá ser assinada, rubr icada, ou conter, em  outro local que seja o cabeçalho da folha de texto 
definit ivo, qualquer palavra ou m arca que ident ifique, sob pena de serem anulada. Assim , a detecção de qualquer m arca 
ident if icadora no espaço dest inado à t ranscr ição do texto definit ivo, acarretará a anulação da prova dissertat iva. 
9.5.1. O texto definit ivo será o único docum ento válido para a avaliação da prova dissertat iva. A folha para rascunho é de 
preenchim ento facultat ivo, e não vale para finalidade de avaliação. 
9.6. A prova dissertat iva terá caráter elim inatór io e classificatór io e será avaliada na escala de 0 (zero)  a 10 (dez)  pontos. 
9.6.1. Será considerado habilitado na Prova Dissertat iva o candidato que obt iver total de pontos igual ou super ior a 5 (cinco) . 
9.6.2. O candidato não habilitado na Prova Dissertat iva será elim inado do Concurso Público.  
9.7. O candidato deverá redigir  dentro da quant idade m ínim a e m áxim a de linhas de acordo com o estabelecido no caderno de 
questões. Não será considerado texto escr ito fora do local apropr iado, que não at ingir  a quant idade m ínim a de linhas e/ ou que 
ult rapassar a extensão m áxima estabelecida. 
9.7.1. O texto de cada questão da prova dissertat iva será avaliado conform e segue:  
a)  TEMA:  Adequação quanto ao tem a/  problem a apresentado (0 a 3 pontos) 
3 pontos =  atende ao tem a/  problem a 
1,5 ponto =  tangencia o tem a/  problem a 
0 ponto =  foge ao tem a/  problem a  
b)  MODO DE ORGANI ZAÇÃO:  Texto dissertat ivo-argum entat ivo (0 a 2 pontos)  
2 pontos =  atende plenam ente à est rutura discursiva-argum entat iva 
1 ponto =  atende parcialm ente à est rutura discursiva-argum entat iva 
0 ponto =  não atende à est rutura do discursiva-argum entat iva 
c)  COERÊNCI A:  Organização das ideias e das inform ações;  conclusões apropriadas em relação ao sent ido global do texto (0 a 1 
ponto) 
1 ponto =  texto prat icam ente sem falhas de progressão e/ ou coerência (podendo ter até um a falha de adequação vocabular, sem 
com prom et im ento da compreensão geral)  
0,75 ponto =  texto com poucas falhas de progressão e / ou coerência, sem  comprom et imento da com preensão geral 
0,50 ponto =  texto com várias falhas de progressão e/ ou coerência;  com preensão geral um  pouco com promet ida 
0,25 ponto =  texto bastante com promet ido por falhas de progressão e/ ou coerência;  compreensão geral altam ente comprom et ida 
d)  ESTRUTURA DO PERÍODO E DO PARÁGRAFO:  Clareza na est ruturação das frases e das orações;  uso adequado de pontuação, 
est ruturas sintát icas completas (0 a 1 ponto) 
1 ponto =  texto prat icamente sem  falhas de est ruturação sintát ica e/ ou pontuação 
0,75 ponto =  texto com poucas falhas na estruturação sintát ica e/ ou pontuação 
0,50 ponto =  texto com vár ias falhas na est ruturação sintát ica e/ ou pontuação 
0 ponto =  texto bastante comprom et ido quanto à est ruturação sintát ica e/ ou pontuação 
e)  COESÃO:  Uso adequado dos m ecanism os de coesão referencial e sequencial (0 a 1 ponto)  
1 ponto =  texto prat icamente sem  falhas de coesão 
0,75 ponto =  texto com poucas falhas de coesão 
0,50 ponto =  texto com vár ias falhas de coesão 
0,25 ponto =  texto bastante com promet ido quanto à coesão 
f)  DOMÍ NIO DE ESTI LO FORMAL DA LÍ NGUA:  Concordância, regência, em prego de tempos verbais, m arcas de oralidade, grafia e 
acentuação gráfica;  (0 a 2 pontos)  
2 pontos =  texto com excelente dom ínio de padrão culto, um a ou duas falhas são aceitáveis, desde que não sejam  graves 
(ortografia de palavras pouco usuais ou uso de regência popular, por exem plo)  
1,5 ponto =  texto com poucas falhas de uso de padrão culto, de t rês ou quatro falhas 
1 ponto =  texto com vár ias falhas de uso do padrão culto, de cinco a sete falhas 
0,5 ponto =  texto bastante com prom et ido quanto ao uso do padrão culto, oito falhas ou m ais.  
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9.8. A nota da prova dissertat iva será som ada a nota da prova escr ita objet iva, caso o candidato tenha sido habilitado na prova 
objet iva. 
9.9. Durante a realização da prova dissertat iva, não será perm it ida nenhum a espécie de consulta ou com unicação ent re os 
candidatos, nem  a ut ilização de livros, m anuais, im pressos ou quaisquer anotações.  
9.10. Será at r ibuída nota ZERO à prova dissertat iva nos seguintes casos:  
a)  Fugir a proposta apresentada;  
b)  Apresentar textos sob forma não art iculada verbalm ente (apenas com desenho, núm eros e palavras soltas ou form a em  verso) ;  
c)  For assinada fora do local apropr iado;  
d)  Apresentar qualquer sinal que, de algum a form a, possibilite a ident if icação do candidato;  
e)  For escr ita a lápis, em  parte ou na sua totalidade;  
f)  Est iver em  branco;  
g)  Apresentar let ra ilegível;  
h)  Não at ingir a quant idade mínim a de linhas estabelecida no caderno de questões. 
9.11. A folha para rascunho no caderno de provas é de preenchim ento facultat ivo. Em  hipótese algum a o rascunho elaborado pelo 
candidato será considerado na correção da prova dissertat iva pela banca exam inadora. 
 
1 0 . DO TESTE DE APTI DÃO FÍ SI CA 
 
10.1. Para o Teste de Apt idão Física (TAF) , de caráter elim inatório, serão convocados os candidatos para os cargos de Agente de 
Saneamento e Vetores, Borracheiro, Cozinheiro, Elet r icista, Encanador, Marceneiro, Monitor de Esporte e Lazer, Operador de 
Máquina, Pedreiro e Serralheiro, habilitados e com  as m aiores e pr im eiras pontuações da Prova Objet iva, na quant idade de 4 
(quatro)  vezes o núm ero de vagas disponibilizadas por cargo na Tabela I  do Capítulo 1 deste Edital, após aplicados os cr itér ios de 
desempate estabelecidos no Capítulo 12 deste Edital.  
10.1.1. A organização, realização e apuração dos resultados do Teste de Apt idão Física, bem  com o a análise dos recursos referentes 
ao respect ivo teste, f icará sob exclusiva responsabilidade da Estância  Turíst ica de Avaré/ SP. 
10.1.2. Havendo necessidade da convocação de candidatos em  número super ior aos subm et idos ao TAF – Teste de Apt idão Física, 
a Adm inist ração Municipal reserva-se o direito de efetuar convocações suplem entares, tantas quantas forem necessár ias, para 
subm eter os classificados remanescentes ao TAF – Teste de Apt idão Física. 
10.2. O edital de convocação para o Teste de Apt idão Física, contendo as inform ações quanto às datas, os horár ios e locais de sua 
realização, que será divulgado no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e publicado no Sem anário 
Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão impressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos. 
10.2.1. O Teste de Apt idão Física (TAF) será realizado em  local a ser definido pela Com issão do Concurso, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato o acom panham ento, não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 
10.2.2. Ao candidato só será perm it ida a part icipação no teste de apt idão física na respect iva data, horár io e local a serem 
divulgados de acordo com  as inform ações constantes no item  10.2, deste capítulo. 
10.2.2.1. Será de responsabilidade do candidato o acom panham ento e consulta para ver ificar o seu local de avaliação.  
10.2.3. Não será perm it ida, em  hipótese algum a, a realização do teste em  outro dia, horár io ou fora do local designado.  
10.2.4. O TAF poderá ser film ado pela respect iva equipe de aplicação ou pessoa(s)  designada(s)  pela Com issão da Estância  
Turíst ica de Avaré  para efeito de regist ro e avaliação, sendo que as gravações não serão fornecidas aos candidatos a qualquer 
t ítulo.  
1 0 .2 .5 . Para a  realização do TAF é obrigatório a  apresentação do com provante de vacinação com pleta ( 1 ª , 2 ª  e 
reforço)  dose cont ra o COVI D 1 9  ou atestado m édico que evidencie m ot ivos de saúde ou histórico de 
hipersensibilidade ao princípio at ivo ou a qualquer dos ex cipientes de todas as vacinas disponível no Plano de 
Vacinação contra a Covid- 1 9 , conform e Decreto Municipal nº  6 6 4 1 / 2 0 2 2 . 
10.2.5.1. A não apresentação do docum ento de vacinação im plicará na im possibilidade da realização da prova e inapt idão no TAF, 
sendo o candidato considerado elim inado deste Concurso Público. 
10.2.6. A Com issão Exam inadora do TAF será presidida por um  profissional devidamente regist rado no Conselho Regional de 
Educação Física (CREF) , com habilitação plena em  Educação Física.  
1 0 .3 . Para o Teste de Apt idão Física -  TAF, o candidato deverá apresentar atestado m édico em it ido com  no m áxim o 
1 0  ( dez)  dias de antecedência  à  data do teste, que cert ifique especificam ente estar APTO para o esforço físico que 
será subm et ido. 
1 0 .3 .1 . Deverá, em  caso da candidata ser gestante, ser em it ido em  data não superior a  5  ( cinco)  dias anteriores a 
data da aplicação dessa prova, em it ido por m édico ginecologista / obstet ra. 
1 0 .3 .2 . Deverá conter: local, data , nom e e núm ero do CRM do profissional m édico que e laborou o atestado, os   quais 
poderão ser apresentados por m eio de carim bo, ou im presso elet rônico, ou dados m anuscritos legíveis do m édico 
que em it iu o atestado, acom panhado da sua assinatura; e  
1 0 .3 .3 . Deverá estar redigido conform e m odelo que consta t ranscrito a seguir: 
 

MODELO DE ATESTADO MÉDI CO ( para TAF)  

TIMBRE/ CARI MBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE PÚBLI CO OU PRI VADO OU DA CLÍ NI CA DE SAÚDE OU DO RECEITUÁRIO 
DO MÉDI CO 

Atesto, sob as penas da Lei, que o(a)  Senhor(a)  _________________________________________ , 
portador(a)  do RG ____________________, UF _______ , nascido(a)  em  _____ /  _____ /  ______ , encont ra-
se APTO(A)  para realizar as avaliações de esforços físicos exigidos para o Teste de Apt idão Física, a fim  de 
concorrer ao em prego público de _____________________________________________, do Edital de 
Concurso Público nº   0 1 / 2 0 2 2 , da Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré.  
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( local e data)  

Nom e, assinatura e núm ero do CRM do profissional m édico que elaborou este atestado.  
 
 
 
 
1 0 .3 .4 . O atestado m édico não poderá conter expressão que rest r inja  a sua validade, no que se refere ao estado/  
condição de saúde do candidato para a  execução do TAF proposto no presente Edita l, portanto, o texto do atestado 
deve ser claro quanto à  autorização do m édico ao candidato para realizar o TAF. 
1 0 .3 .5 . O atestado m édico com prova as condições de saúde do candidato para a  realização do TAF ou não. 
1 0 .4 . Será im pedido de part icipar do Teste de Apt idão Física -  TAF o candidato que não apresentar o atestado 
em encionado nos itens acim a, sendo considerado elim inado deste Concurso Público. 
10.4. O candidato deverá apresentar -se para o Teste de Apt idão Física -  TAF com roupa apropr iada para a prát ica desport iva, ou 
seja, calção ou agasalho, camiseta e tênis, sob pena de elim inação. 
10.5. Para a realização do TAF, recom enda-se ao candidato que:  
a)  Faça sua refeição com antecedência m ínima de 02 (duas) horas;  
b)  Não fum e 02 (duas)  horas antes da realização das avaliações;  
c)  Não interrompa o uso de m edicam entos, caso seja em t ratam ento médico. 
10.6. O Teste de Apt idão Física -  TAF é de caráter elim inatório pelos cr itér ios estabelecidos nas tabelas constantes nos itens 10.17 
e 10.18 deste Capítulo. 
10.7. No mom ento da realização do TAF o candidato:  
a)  Deverá apresentar capacidade m ínim a para suportar física e organicam ente o esforço exigido nas avaliações;  
b)  Deverá apresentar est rutura psíquica adequada para o exercício das avaliações;  
c)  Não poderá apresentar-se embriagado ou fazer uso de bebida alcoólica.  
10.7.1. Não haverá repet ição na execução das avaliações, exceto nos casos em que a banca exam inadora concluir  pela ocorrência 
de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham  prejudicado seu desem penho.  
10.8. O aquecimento e a preparação para o TAF é de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interfer ir  no andam ento 
do Concurso. 
10.9. Em  razão de condições clim át icas, a cr itér io da banca exam inadora, o Teste de Apt idão Física -  TAF poderá ser cancelado ou 
interrompido, acarretando o adiam ento do TAF para nova data, hipótese em  que os candidatos realizarão todas as avaliações 
novam ente, desprezando-se os resultados já obt idos. 
10.10. O candidato que no mom ento da realização do Teste de Apt idão Física apresentar qualquer problem a fisiológico, psicológico 
ou físico m omentâneo, tais como luxações, contusões, fraturas e out ros que impossibilitem  de realizar o Teste, será 
autom at icamente elim inado do Concurso. 
10.10.1. O disposto no subitem  anter ior não se aplica à candidata em  estado de gravidez, quando inabilitada tem porar iam ente por 
m eio de atestado m édico. Nesse caso, será convocada para as respect ivas etapas quando houver a liberação médica, comprovado 
at ravés de parecer de Médico Ginecologista/ Obstetra segundo a ordem de classificação. 
10.11. É vedada a ent rada e presença de pessoas ou candidatos que não constem  no edital de convocação para o teste de apt idão 
física. 
10.12. É vedada a perm anência do candidato no local de aplicação após a realização do teste de apt idão física, sob pena de 
elim inação deste concurso. 
10.13. Não será perm it ido aos candidatos a ut ilização de câmeras, celulares, f ilm adoras e dem ais aparelhos elet rônicos que possam 
reproduzir  ou transm it ir  o conteúdo do teste de apt idão física, sob pena de elim inação deste concurso. 
10.14. O Teste de Apt idão Física consist irá nas seguintes avaliações de esforços físicos:  
a)  Dinam om etr ia Dorsal (Força Muscular) , Dinamom etr ia Manual e Dinam om etr ia Escapular ;  e  
b)  Exercícios físicos:  barra, abdom inal, f lexão de cotovelo e corr ida. 
10.15. A pr im eira parte do Teste de Apt idão Física consist irá na aplicação de 3 ( t rês) avaliações, assim  divididas:  
a)  Dinam om etr ia Dorsal (Força Muscular) ;  
b)  Dinamom etr ia Manual;  
c)  Dinam ometr ia Escapular . 
10.16. A descr ição e a carga m ínim a para aprovação em cada teste são:  
 

TESTE 

CARGA MÍ N I MA PARA 
APROVAÇÃO 

MASCULI NO  FEMI NI NO 

DI NAMOMETRI A DORSAL 65 kgf 45 kgf 

DI NAMOMETRI A MANUAL 30 kgf 25 kgf 

DI NAMOMETRI A ESCAPULAR 25 kgf 20 kgf 

 
10.17. As descr ições dos testes de dinam om etr ia são:  
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10.17.1. O Teste de Dinamometr ia Dorsal constará de exame com o aparelho de Dinam ôm etro Dorsal, com capacidade de carga 
para até 200Kgf, e com m anobras de força que deverão ser realizadas em 03 ( t rês) tentat ivas com intervalo de até 03 ( t rês)  
m inutos ent re as execuções. 
10.17.1.1. O candidato deverá posicionar -se em pé sobre a plataform a do dinam ôm etro, deixando os joelhos com pletam ente 
estendidos, o t ronco levem ente flexionado à frente form ando um ângulo de aproxim adamente 120º  e a cabeça acompanhando o 
prolongam ento do tronco com o olhar fixo à frente. A posição das m ãos, quando segurar na alavanca do dinam ômetro, deverão 
estar ambas em pronação. 
10.17.1.2. Quando o candidato at ingir  essa posição, o avaliador solicitará que aplique a maior força muscular possível nos músculos 
da região lombar, deixando-a ereta. 
10.17.1.3. Não é perm it ido ao candidato inclinar -se para t rás ou realizar qualquer movim ento adicional com as pernas e com os 
braços, como flexão dos joelhos e/ ou dos cotovelos, durante a realização das ações m usculares de tração lombar. 
10.17.2. O Teste de Dinam ometr ia Manual constará de exam e com  o aparelho de Dinamôm etro Manual, com  capacidade de carga 
para até 50Kgf, e com m anobras de força que deverão ser realizadas em 03 ( t rês) tentat ivas, sendo estas de cont ração máxima, 
realizadas de form a alternada, em cada uma das mãos, tendo como resultado a soma de am bas as mãos, com intervalo de até 03 
( t rês)  m inutos ent re as execuções. 
10.17.2.1. O (A) candidato(a)  deverá posicionar -se em pé, com afastam ento lateral das pernas, os braços ao longo do corpo, o 
punho e antebraço em posição de pronação, segurando o dinam ôm etro na linha do antebraço. 
10.17.2.2. Na posição indicada, o (a)  candidato (a)  deverá realizar a m aior tensão possível de flexão dos dedos, com  a preensão 
da barra móvel do dinam ôm etro ent re os dedos e a base do polegar.  
10.17.2.3. Esta avaliação será realizada após o térm ino do Teste de Dinam ometr ia Dorsal.  
10.17.3. O Teste de Dinam ometr ia Escapular constará de exam e com o aparelho de Dinam ôm etro Escapular, com  capacidade de 
carga para até 50Kgf, e com m anobras de força que deverão ser realizadas em  03 ( t rês) tentat ivas com  intervalo de até 03 ( t rês)  
m inutos ent re as execuções. 
10.17.3.1. O (A)  candidato(a)  deverá posicionar-se em pé, com  os pés afastados, t ronco em  posição anatôm ica, cabeça direcionada 
para frente, f ixando o dinam ôm etro com  as duas m ãos ao mesm o tem po e os om bros abduzidos form ando um ângulo de 90 graus. 
10.17.3.2. Ao segurar o dinam ôm etro, apoiar com todos os dedos, inclusive o polegar. Quando o (a)  candidato(a)  at ingir  essa 
posição será solicitado que execute o movim ento em explosão. Não será perm it ido m ovimentar o corpo t irando os pés da posição 
inicial ou deixar cair  os ombros saindo do ângulo de 90º .  
10.18. A segunda parte do Teste de Apt idão Física-TAF, consist irá nos exercícios conforme descr ição na tabela abaixo, conforme o 
sexo:  
 

SEXO MASCULI NO 
BARRA 1 REPETIÇÃO 
ABDOMINAL 24 REPETIÇÕES 
FLEXÃO DE COTOVELO 20 REPETIÇÕES 
CORRIDA DE 2.000M TEMPO 15 MINUTOS 

 
SEXO FEMI NI NO 

BARRA 15 SEG PENDURADA 
ABDOMINAL 18 REPETIÇÕES 
FLEXÃO DE COTOVELO 16 REPETIÇÕES 
CORRIDA DE 1.600M TEMPO 16 MINUTOS 

 
10.18.1. Barra para candidatos do sexo m asculino:  o candidato deverá realizar 1 (um a)  repet ição na barra. 
10.18.2. Barra para candidatos do sexo fem inino:  a candidata deverá perm anecer por 15 (quinze)  segundos pendurada na barra. 
10.18.3. Abdom inal para candidatos do sexo m asculino:  O candidato deverá realizar 24 (vinte e quatro)  repet ições de flexões 
abdom inais ( rem ador) , sucessivas sem interrupção dos movim entos no r itm o que m elhor lhe convier, em posição super ior os 
cotovelos deverão ult rapassar a posição dos joelhos junto ao tórax e os braços deverão estar est icados tanto na posição super ior 
com o na infer ior encostando as costas das m ãos no solo onde será feita a contagem . 
10.18.4.  Abdom inal para candidatos do sexo fem inino:  A candidata deverá realizar 18 (dezoito)  repet ições de flexões abdom inais 
( rem ador) , sucessivas sem  interrupção dos m ovim entos no ritm o que m elhor lhe convier, em  posição super ior os cotovelos deverão 
ult rapassar a posição dos joelhos junto ao tórax e os braços deverão estar est icados tanto na posição super ior como na infer ior 
encostando as costas das mãos no solo onde será feita a contagem. 
10.18.5. Flexão de braço para candidatos do sexo m asculino:  O candidato deverá realizar 20 (vinte)  flexões de braços, sucessivas 
sem  interrupção dos m ovim entos no r itm o que m elhor lhe convier, os movim entos deverão ser realizados com as m ãos apoiadas 
no solo e as pernas estendidas apoiando as pontas dos pés no solo, após, f lexionar o cotovelo, aproximando o peito do solo e em 
seguida voltar à posição inicial onde será feita a contagem . 
10.18.6. Flexão de braço para candidatos do sexo fem inino:  A candidata deverá realizar 16 (dezesseis)  flexões de braços, 
sucessivas sem interrupção dos movim entos no r itm o que melhor lhe convier, os movim entos deverão ser realizados com  as m ãos 
apoiadas no solo e as pernas estendidas apoiando as pontas dos pés no solo, após, flexionar o cotovelo, aproximando o  peito do 
solo e em  seguida voltar à posição inicial onde será feita a contagem . 
10.18.7. Corr ida de 2.000 met ros (sexo m asculino) :  O candidato deverá realizar a corr ida aeróbica, no percurso de 2.000 m , 
durante 15 (quinze)  m inutos, sendo perm it idas eventuais paradas e t rechos em m archa. 
10.18.8. Corr ida de 1.600 m etros (sexo fem inino) :  A candidata deverá realizar a corr ida aeróbica, no percurso de 1.600 m, durante 
16 (dezesseis) m inutos, sendo perm it idas eventuais paradas e t rechos em m archa.  
10.19. Será considerado APTO o candidato que conseguir  realizar os exercícios alcançando a carga m ínim a das dinamom etr ias e 
no tempo e repet ições constantes nas tabelas conform e itens 10.17 e 10.18 (e respet ivos subitens) .  
10.20. Será considerado I NAPTO o candidato que não concluir  as etapas descr itas nos itens 10.17 e 10.18 (e respet ivos subitens) . 
10.20.1. O candidato I NAPTO no Teste de Apt idão Física, será elim inado deste certam e.  
10.21.  A pontuação final do Teste de Apt idão Física não será considerada para som ar -se à pontuação da prova objet iva, sendo o 
candidato considerado apenas como APTO ou I NAPTO. 
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10.22. Os resultados serão regist rados em  formulár io próprio e assinados pelo candidato. 
10.23. O candidato com  deficiência que necessitar de tempo adicional ou condições ou recursos especiais para a realização do TAF, 
deverá requerer, no prazo de até 5 (cinco)  dias úteis, contados da data da publicação do Edital de Convocação, disponibilizado no 
quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e publicado no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de 
Avaré (aos sábados) (ht tps: / / www.avare.sp.gov.br/ sem anario/ digital/ )  seja na versão impressa ou elet rônica, no site oficial em 
www.avare.sp.gov.br e no site www.dedalus concursos.com .br, indicando claramente quais os recursos necessár ios, acom panhado 
de just if icat iva e parecer em it ido por Médico Especialista da área de sua deficiência, rat if icando o pedido, o recurso necessário e o 
teste a que se refere, junto ao Setor de Protocolo do Centro Adm inist rat ivo Municipal da Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré, 
situado a Rua Rio Grande do Sul, nº  1.810 – Centro – Avaré/ SP . 
10.23.1. Na solicitação o candidato deverá declarar ser de sua responsabilidade levar consigo no dia da aplicação do TAF os 
recursos especiais necessár ios, cabendo aos aplicadores do teste som ente a avaliação, dentro dos cr itér ios estabelecidos nesse 
Edital.  
10.23.2. O defer im ento ou não das solicitações serão analisadas pela Com issão Exam inadora do TAF, levando em consideração a 
razoabilidade e a viabilidade. 
10.23.3. Os candidatos que, dentro do prazo estabelecido, não atenderem  aos requisitos fixados no item  10.23 se sujeitarão à 
realização do TAF de acordo com  o previsto neste edital, para todos os candidatos.  
10.23.4. As respostas às solicitações de recursos especiais serão enviadas aos candidatos em até 3 ( t rês)  dias úteis após o 
recebim ento dos requerim entos, por telegram a, para o endereço inform ado pelo candidato no ato da inscr ição.  
 
1 1 . DO TESTE DE HABI LI DADES ESPECÍ FI CAS 

 
11.1. O teste de habilidades específicas será aplicado para os cargos de Borracheiro, Cozinheiro, Elet r icista, Encanador, Marceneiro, 
Operador de Máquina, Pedreiro, Serralheiro e Técnico em Manutenção em  Equipamento de I nform át ica, na cidade de Avaré/ SP, 
em  datas, locais e horár ios a serem com unicados através do edital de convocação para a prova prát ica, que será divulgado no 
quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e publicado no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de 
Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço eletrônico w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site 
oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico w w w .indepac.org.br/ concursos.  
11.1.1. A organização, realização e apuração dos resultados do teste de habilidades específicas, bem  como a análise dos recursos 
referentes ao respect ivo teste, f icará sob exclusiva responsabilidade da Estância  Turíst ica de Avaré/ SP.  
11.1.2. Será de responsabilidade do candidato o acompanham ento e consulta para ver if icar o seu local do teste. 
11.1.3. Ao candidato só será perm it ida a part icipação no teste na respect iva data, horár io e local a serem  divulgados de acordo 
com as inform ações constantes no item  11.1, deste capítulo. 
11.2. Não será perm it ida, em hipótese algum a, a realização do teste em  outro dia, horár io ou fora do local designado.  
11.3. Para a realização do teste de habilidades específicas som ente serão convocados todos os candidatos habilitados no teste de 
apt idão física para o cargos de Borracheiro, Cozinheiro, Elet r icista, Encanador, Marceneiro, Operador de Máquina e Pedreiro, 
Serralheiro, bem  como os candidatos habilitados e com as m aiores e pr imeiras pontuações da Prova Objet iva para o cargo de 
Técnico em  Manutenção em  Equipam ento de I nform át ica, na quant idade de 4 (quatro) vezes o núm ero de vagas disponibilizadas 
na Tabela I  do Capítulo 1 deste Edital, após aplicados os cr itér ios de desem pate estabelecidos no Capítulo 12 deste edital.  
1 1 .4 . O candidato deverá com parecer ao local designado para a  prova com  antecedência m ínim a de 3 0  ( t r inta)  
m inutos, m unido de docum ento oficia l de ident ificação original e com  foto, bem  com o com provante de vacinação 
com pleta ( 1 ª , 2 ª  e reforço)  dose cont ra o COVI D 1 9  ou atestado m édico que evidencie m ot ivos de saúde ou histórico 
de hipersensibilidade ao princípio at ivo ou a qualquer dos excipientes de todas as vacinas disponível no Plano de 
Vacinação contra a Covid- 1 9 , conform e Decreto Municipal 6 6 4 1 / 2 0 2 2 . 
11.4.1. A não apresentação do docum ento de vacinação implicará na im possibilidade da realização da prova e inapt idão no Teste 
de Habilidades Específicas, sendo o candidato considerado elim inado deste Concurso Público. 
11.5. Para a realização da prova prát ica não será aceito, em hipótese algum a qualquer t ipo de protocolo.  
11.6. O teste de habilidades específicas dest ina-se a ver if icar a real capacidade operacional do candidato, constando de avaliação 
de sua apt idão, quando colocado em  situações t ípicas do cargo e/ ou em prego, equivalente ao seu dia a dia, efetuando serviços 
inerentes às funções do cargo, tendo por base as reais condições de sua operacionalidade.  
11.7. O teste de habilidades específicas terá caráter e lim inatório e terá o valor m áximo de 100 (cem ) pontos. 
11.7.1. Será considerado habilitado no teste de habilidades específicas o candidato que obt iver total de pontos igual ou super ior a 
50 (cinquenta) . 
11.7.2. O candidato que não com parecer para realizar ao teste ou não habilitado, será elim inado do Concurso Público. 
11.8. Não haverá segunda chamada ou repet ição do teste seja qual for o mot ivo alegado. 
11.9. É vedada a ent rada e presença de pessoas ou candidatos que não constem  no edital de convocação para o teste de habilidades 
específicas. 
11.10. É vedada a perm anência do candidato no local de aplicação após a realização do teste, sob pena de elim inação deste 
concurso. 
11.11. Não será perm it ido aos candidatos a ut ilização de câmeras, celulares, f ilm adoras e dem ais aparelhos elet rônicos que possam 
reproduzir  ou transm it ir  o conteúdo do teste, sob pena de elim inação deste concurso. 
11.12. O teste de habilidades específicas poderá ser film ado pela respect iva equipe de aplicação ou pessoa(s)  designada(s)  pela 
Com issão da Estância  Turíst ica de Avaré  para efeito de regist ro e avaliação, sendo que as gravações não serão fornecidas aos 
candidatos a qualquer t ítulo. 
11.13. As descr ições e cr itér ios e avaliação do teste de habilidades específicas são as constantes no Anexo IX deste Edital.  
 
1 2 . DA CLASSI FI CAÇÃO FI NAL DOS CANDI DATOS 
 
12.1. A nota final de cada candidato será I GUAL:  
a)  ao total de pontos obt idos na prova objet iva, acrescido dos pontos obt idos na prova dissertat iva para o cargo Procurador 
Jurídico;  
b)  ao total de pontos obt idos na prova objet iva e da condição “APTO” no teste de apt idão física para os cargos de Agente de 
Saneamento e Vetores e Monitor de Esporte e Lazer ;  
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c)  ao total de pontos obt idos na prova objet iva e da condição “APTO”  no teste de habilidades específicas para o cargo de Técnico 
em  Manutenção em Equipam ento de I nform át ica;  
d)  ao total de pontos obt idos na prova objet iva e da condição “APTO” no teste de apt idão física e no teste de habilidades específicas 
para os cargos de Borracheiro, Cozinheiro, Elet r icista, Encanador, Marceneiro, Operador de Máquina e Pedreiro;  
e)  ao total de pontos obt idos na prova objet iva para os dem ais cargos.  
12.2. Os candidatos serão classificados por ordem  decrescente, da Nota Final, em  lista de classificação por opção de cargo.  
12.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, um a geral com a relação de todos os candidatos, incluindo os candidatos com 
deficiência e um a especial, com  a relação apenas dos candidatos com deficiência. 
12.4. O resultado provisór io do Concurso Público será divulgado no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço 
Municipal e publicado no Semanário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço 
elet rônico w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  com o no endereço 
elet rônico w w w .indepac.org.br/ concursos, cabendo recurso nos term os do Capítulo 13. Dos Recursos deste Edital.  
12.5. Após o julgam ento dos recursos, eventualm ente interpostos, será divulgada a lista de Classificação Final, não cabendo m ais 
recursos. 
12.6. A lista de Classificação Final será divulgada no quadro de avisos do Centro Administ rat ivo Municipal e Paço Municipal e 
publicada no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão impressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos.  
12.6.1. Serão publicados no Sem anário Oficial do Município de Avaré apenas os resultados dos candidatos que lograram  
classificação no Concurso Público. 
12.6.2. O resultado geral final do Concurso Público poderá ser consultado no endereço eletrônico 
w w w .indepac.org.br / concursos, pelo prazo de 3 ( t rês) m eses, a contar da data de sua publicação e no endereço elet rônico 
w w w .avare .sp.gov.br por tem po indeterm inado. 
12.7. No caso de igualdade na classificação final, dar -se-á preferência sucessivamente ao candidato que:   
12.7.1. Tiver idade igual ou super ior a 60 (sessenta)  anos, até o últ im o dia de inscr ição neste Concurso Público, conform e art igo 
27, parágrafo único, do Estatuto do I doso – Lei Federal nº  10.741/ 03;  
12.7.2. Obt iver m aior núm ero de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;  
12.7.3. Obt iver m aior núm ero de acertos nas questões de Língua Portuguesa;  
12.7.4. Obt iver m aior núm ero de acertos nas questões de Matem át ica;  
12.7.5. Obt iver m aior núm ero de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais;  
12.7.6. Tiver m aior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do I doso;  
12.7.7. Exerça função de jurado em Tr ibunal do Júr i, conform e disposto no art igo 440 da Lei nº  11.689/ 2008. 
12.7.7.1. Para fins de comprovação do subitem  anter ior, serão aceitas cert idão, declaração, atestado ou out ros docum entos 
públicos, em it idos pelos Tr ibunais de Just iça Federais, Estaduais e Municipais.  
12.7.7.2. O candidato que tenha exercido função de jurado no t ribunal do júr i deverá encam inhar via postal (Carta com aviso de 
recebim ento – AR)  o form ulár io constante no Anexo V para o I NDEPAC, localizado na Avenida Senador Casem iro da Rocha, 609 – 
sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, até o dia út il subsequente ao térm ino das 
inscr ições, acom panhado dos seguintes documentos:  
a)  Cert idão, Declaração ou atestado expedido por Órgão Oficial do Judiciár io, declarando que o candidato tenha exercido ou exerça 
função de jurado em Tr ibunal de Júr i. 
12.8. Persist indo o empate, mesm o após aplicados os respect ivos cr itér ios de desem pate previstos no item  12.7 e subitens deste 
Capítulo, deverá ser feito sorteio na presença dos candidatos envolvidos por cargo. 
12.9. A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos direito à nomeação para o cargo, cabendo à Estância 
Turíst ica de Avaré  o direito de aproveitar os candidatos aprovados em núm ero est r itam ente necessár io, não havendo 
obrigator iedade de nomeação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público, respeitada sempre, a ordem  de classificação, 
bem  como não lhes garante escolha do local de t rabalho. 
 
1 3 . DOS RECURSOS 

 
13.1. O candidato que desejar interpor recurso em face dos atos previstos no presente Edital disporá de 2 (dois)  dias úteis para 
fazê- lo, com início no dia út il seguinte à publicação do edital do evento, conform e segue:  
a)  Divulgação do edital de abertura;  
b)  Divulgação do indefer im ento da solicitação de isenção da taxa de inscr ição;  
c)  Divulgação do indefer im ento de inscr ição;  
d)  Divulgação do indefer im ento da concorrência nas vagas reservadas às pessoas com deficiência;  
e)  Divulgação do indefer im ento da solicitação de condição especial;  
f)  Divulgação do gabarito prelim inar da prova objet iva;  
g)  Divulgação das notas da prova escr ita objet iva;  
h)  Divulgação das notas da prova dissertat iva;  
i)  Divulgação da classificação prelim inar. 
13.1.1. Todos os recursos deverão ser interpostos em até 2 (dois)  dias úteis, a contar da divulgação, por edital, de cada evento. 
13.1.2. Os recursos interpostos que não se refiram  especificam ente aos eventos aprazados não serão apreciados. 
1 2 .1 .3 . Para recurso cont ra o resultado do Teste de Apt idão Física  e  cont ra o resultado do Teste de Habilidades 
Específicas, o candidato deverá observar os itens 1 3 .1 2  a 1 3 .1 9  deste Capítulo.  
13.2. O recurso deverá ser enviado, exclusivam ente, para o e-mail recursos.indepac@gm ail.com . 
13.2.1. O recurso deverá ser individual e devidam ente fundam entado, seguindo o m odelo constante no Anexo VI , 
contendo o nom e  do Concurso Público, nom e do candidato, núm ero de inscr ição, nom e do Em prego, o seu quest ionam ento e o 
nº  da questão (este últ im o em  caso de recurso contra gabar ito) .  
13.3. Som ente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo pré-estabelecido e que possuírem  fundam entação e 
argumentação lógica e consistente que perm ita sua adequada avaliação.  
13.4. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (SEDEX, AR, telegrama etc.) , fac-sím ile, Telex, v ia Serviço de 
Atendim ento ao Candidato – SAC ou out ro m eio que não seja o especificado no item  13.2. 
13.5. Recurso inconsistente ou intem pest ivo será prelim inarm ente indefer ido.  
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13.6. Adm it ir -se-á um  único recurso por candidato, para cada evento. Em  caso de recurso referente ao gabarito, o candidato 
poderá interpor um recurso por questão.  
13.6.1. O recurso deverá ser individual, devidamente fundam entado e conter a ident if icação do Concurso, nome do candidato, 
núm ero de inscr ição, cargo, o quest ionam ento e o núm ero da questão (se for o caso) .  
13.7. Caso o candidato envie m ais de um recurso por evento (ou por questão) , será considerado apenas o pr im eiro recurso enviado, 
sendo indefer idos os dem ais. 
13.8. Em  nenhum a hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recursos de recursos e recurso de gabarito oficial 
definit ivo. 
13.9. Se do exam e de recursos contra questões da Prova Objet iva resultar sua anulação, a pontuação correspondente à questão 
será at r ibuída a todos os candidatos que ainda não t iveram acumulado a mesma na sua pontuação f inal da prova objet iva, 
independentem ente de terem recorr ido ou não. 
13.9.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualm ente, haver alteração da 
classificação inicial obt ida pelo candidato para um a classificação superior ou infer ior ou ainda poderá ocorrer desclassificação do 
candidato que não obt iver nota m ínim a exigida para aprovação. 
13.10. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do respect ivo Concurso Público, com 
as alterações ocorr idas em  face do disposto no item  13.9.  
13.11. A Banca Exam inadora const itui últ ima instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
13.12. Para interposição de recurso contra o resultado do Teste de apt idão Física – TAF e cont ra o Teste de Habilidades Específicas 
-  THE, o candidato disporá de 5 (cinco)  dias úteis para fazê- lo, com início no dia út il subsequente à publicação do resultado do 
TAF.  
13.13. O recurso contra o resultado do TAF e do THE deverá ser objet ivo, claro e consistente, com  a indicação precisa do que o 
candidato julgar prejudicado, contendo os dados que informem  a ident idade do reclam ante e seu núm ero de inscr ição, bem como 
seu endereço com pleto, telefone para contato e inclusive com  o respect ivo CEP. 
13.14. Recursos inconsistentes contra o resultado do TAF e do THE serão indefer idos e, os encam inhados fora do prazo serão 
desconsiderados, pela Com issão Fiscalizadora do Concurso Público. 
13.15. Será adm it ido um  único recurso contra o resultado do TAF e um  único recurso contra o resultado do THE para cada 
candidato, abrangendo um ou m ais testes, sendo autom at icam ente desconsiderado o segundo ou dem ais recursos de igual teor 
interpostos pelo m esm o candidato. 
13.16. A decisão da Com issão Fiscalizadora do Concurso Público a respeito do recurso contra o resultado do TAF e do THE será 
dada a conhecer, em caráter ir recorr ível na esfera adm inist rat iva por m eio de telegrama ou carta encam inhada ao candidato e 
publicado no Sem anário Oficial, razão pela qual não caberão recursos adicionais.  
13.17. O recurso contra o resultado do TAF e do THE deve ser:  
a)  Apresentado em envelope, com  ident if icação do candidato, endereço completo inform ado no ato da inscr ição, digitalizado, 
em  form ulár io conform e modelo definido no Anexo VI I  deste Edital;  
b)  Protocolado dentro de 5 (cinco)  dias úteis, contados do dia seguinte ao da publicação do resultado do TAF e do THE 
(conform e a fase)  junto ao setor de Protocolo do Centro Adm inist rat ivo Municipal da Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré, 
situado a Rua Rio Grande do Sul, nº  1.810 -  Cent ro -  Avaré/ SP, de segunda a sexta feira, das 8h00 às 16h00. 
13.18. Não será aceito recurso contra o resultado do TAF e do THE interposto por FAX, telegram a, internet ou out ro m eio que 
não seja o especificado neste Edital.  
13.19. Será desconsiderado pela Com issão Fiscalizadora do Concurso Público o recurso contra o resultado do TAF e do THE que 
não for apresentado conforme m odelo definido no Anexo VI I  deste Edital.  
 
1 4 . DA NOMEAÇÃO 
 
14.1. A nom eação dos candidatos obedecerá r igorosam ente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a 
necessidade da Estância  Turíst ica de Avaré  e o lim ite fixado pela Const ituição e Legislação Federal com despesa de pessoal, 
dentro do prazo de validade do certam e. 
14.2. A aprovação no Concurso Público, além do núm ero de vagas constante neste Edital, não gera direito à nom eação, m as esta, 
quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final.  
14.3. A nom eação dos candidatos que vierem a ser convocados para nom eação e posse na Estância  Turíst ica de Avaré  será 
regida pelos preceitos do Regim e Estatutár io ( lei m unicipal específica) . 
14.4. A convocação será realizada por telegram a e publicação no Sem anário Oficial do Município de Avaré, devendo o candidato 
apresentar-se à Prefeitura da Estância  Turíst ica de Avaré, no prazo solicitado.  
14.5. Os candidatos habilitados, no ato da convocação para nom eação e or ientações do processo adm issional, deverão apresentar 
os or iginais e cópia sim ples dos documentos discr im inados a seguir :  Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem 
ser das páginas onde está a foto e o núm ero da CTPS, bem  como da folha de qualif icação civil;  duas fotos 3X4;  Cert idão de 
Nascim ento (quando solteiro) ou Casam ento (quando casado) ;  Título de Eleitor;  Cert idão de quitação eleitoral em it ida por m eio 
do site www.t re.sp.gov.br;  Cert if icado de Reservista ou Dispensa de I ncorporação, quando do sexo m asculino;  Cédula de 
I dent idade – RG ou RNE;  I nscrição no PI S/ PASEP ou declaração de firm a anter ior, inform ando não haver feito o cadastro;  Cadast ro 
de Pessoa Física – CPF;  Comprovante de Residência (com data de até 3 m eses da data da apresentação) ;  Com provantes de 
escolar idade requeridos pelo cargo;  Com provante do Regist ro e de regular idade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex .:  
CRA, OAB, CREA etc.) , se exigido pelo cargo;  Carteira Nacional de Habilitação – CNH vigente e na categor ia exigida na Tabela I  do 
Capítulo 1 deste edital, se for o caso;  Com provação de exper iência exigida para o cargo, se for o caso;  Cert idão de Nascim ent o, 
RG e CPF dos filhos m enores de 14 anos, quando possuir;  Caderneta de Vacinação dos f ilhos menores de 14 anos;  Cert idão 
negat iva de Dist r ibuições/  Antecedentes Crim inais (dos últ im os 5 anos)  com  data de em issão de até 60 (sessenta)  dias da 
apresentação;  Cert idão expedida pelo órgão com petente, se o candidato foi servidor público, afirm ando que não sofreu qualquer 
penalidade no desempenho do serviço público;  Declaração de bens e valores que const ituem  o seu pat r im ônio;  e out ras declarações 
necessár ias a cr itér io da Estância Turíst ica de Avaré . 
14.5.1. No ato de nom eação e posse, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce ou não, out ro cargo, função ou 
em prego público rem unerado, em outro órgão público da adm inist ração pública direta ou indireta de qualquer ente federat ivo, e 
se é aposentado por regim e própr io de previdência social em  âm bito m unicipal, estadual ou federal.  
14.5.2. A comprovação da experiência exigida nos requisitos m ínim os da Tabela I  do Capítulo 1, dar -se-á por m eio de:   
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a)  anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ;  ou  
b)  declaração ou cert idão da em presa onde presta ou prestou serviços ou Contrato de Trabalho, desde que contenham  o cargo ou 
função exercidos pelo candidato, que deverão ser compat íveis com  o cargo ao qual está concorrendo, contendo a descr ição das 
at r ibuições, em  papel t im brado, com CNPJ e assinatura do responsável da empresa ou do Setor de Recursos Hum anos, com  firm a 
reconhecida.  
14.5.2.1. Não será considerado, para a com provação da exper iência, o tempo de estágio ou t rabalho voluntár io.  
14.5.3. Caso haja necessidade, a Estância Turíst ica de Avaré  poderá solicitar out ras declarações e docum entos complem entares. 
14.5.4. Não serão aceitos, no ato da convocação para nom eação e or ientações do processo adm issional, protocolos ou cópias dos 
documentos exigidos. As cópias som ente serão aceitas se est iverem  acom panhadas do original.  
14.6. Os processos de convocações para nom eação e or ientações do processo adm issional, dos candidatos habilitados, obedecida 
a ordem  de classificação, serão efetuadas através da publicação no Sem anário Oficial 
( ht tps:/ / w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ )   seja na versão im pressa ou elet rônica, e tam bém poderá ser realizada 
at ravés de Telegram a e/ ou através de not if icação em it ida pelo Departam ento de Recursos Hum anos/ Departam ento Pessoal em  
form ulár io próprio, desde que os endereços indicados na ficha de inscr ição estejam corretam ente preenchidos e atualizados. 
14.6.1. A convocação para a adm issão dos candidatos habilitados obedecerá r igorosamente à ordem de classificação, não gerando 
o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar do núm ero de vagas disponibilizadas no presente edital, os aprovados e 
classificados além  desse número poderão ser convocados para vagas pré-existentes na data deste edital, as que vagarem e as 
que eventualm ente forem cr iadas dentro do prazo de validade do presente concurso. 
14.6.2. Para efeito de adm issão, fica o candidato que for aprovado e convocado sujeito à aprovação em exam e de saúde, elaborado 
por m édicos especialm ente designados pela Estância Turíst ica de Avaré  e apresentação de docum entos legais que lhe forem 
exigidos. 
14.6.3. Os exam es m édicos adm issionais consist irão na avaliação das condições físicas e psicológicas indispensáveis para o 
exercício das funções inerentes ao cargo postulado pelo candidato, contendo:  
a)  Avaliação m édica em conjunto com os laudos técnicos e exam es, ver if icadas as informações constantes no item  14.6.4 deste 
Capítulo. 
b)  Avaliação psicológica abrangendo:  atenção, capacidade de organização, produt iv idade, relacionam ento interpessoal e r itm o de 
t rabalho;  
c)  Avaliação cinésio- funcional:  inspeção estát ica e dinâm ica de mem bros super iores, infer iores e coluna vertebral que será realizada 
por Fisioterapeuta contendo avalição postural, quest ionár io do estado de saúde, teste de força m uscular, resistência e capacidade 
de movim ento;  
14.6.4. Os Exames médicos laborator iais e ambulator iais correrão por conta exclusiva do candidato, sendo a apresentação dos 
exam es na data agendada para avaliação m édica adm issional, conforme segue:  
I )  Para todos os cargos é obr igatór ia a apresentação das carteiras de vacinas at ualizadas – Rot ina +  Covid-19;  e 
I I )  Exames médicos laborator iais e ambulator iais de acordo com o respect ivo cargo, conform e tabela abaixo:  
 

CARGO Exam es m édicos laboratoria is e  am bulatoria is 

Agente de Com pras 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiogram a 
+ RX tórax PA/ P com laudo. 

Agente de Saneam ento e Vetores 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-  Hbs +  Urina I  +  PPF  +   Teste de 
Colinesterase  +  Audiom etr ia +  Espirom etr ia +   Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P 
+  RX Coluna Cervical, Torácica e Lombar +  RX Ombros   +  RX Joelhos todos PA/ P  
com laudos. 

Auxiliar  de Dent ista   
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-  Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Auxiliar  de Farm ácia 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiogram a 
+ RX tórax PA/ P com laudo. 

Bibliotecário 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiogram a 
+ RX tórax PA/ P com laudo. 

Biólogo 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Uréia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF +  RX tórax PA/ Perfil com 
laudo +  Elet rocardiogram a. 

Borracheiro 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Audiometr ia +  
Elet rocardiogram a +   RX tórax +  RX Coluna Cervical, Torácica e Lombar +  RX 
Om bros PA/ P  +  RX Joelhos  todos PA/ P com  laudos. 

Cozinheiro 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gam a GT +  Urina I  +  PPF +  3 amostras de fezes 
em  dias alternados +   Elet rocardiogram a +   RX tórax +  RX Coluna Cervical, Torácica 
e Lombar +  RX Ombros +  RX punhos +  RX joelhos todos PA/ P com laudos. 

Dent ista 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Elet r icista 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiograma +  
elet roencefalogram a +   RX tórax PA/ P com laudo. 
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CARGO Exam es m édicos laboratoria is e  am bulatoria is 

Encanador 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiograma +  
Audiom etr ia +  Espirom etr ia +   RX tórax +  RX Coluna Cervical, Torácica e Lom bar +  
RX Ombros   +  RX Joelhos  todos PA/ P  com  laudos.  

Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiogram a 
+ RX tórax PA/ P com laudo. 

Engenheiro de Tráfego 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF +  Elet rocardiograma + RX 
tórax PA/ P com laudo. 

Engenheiro Elet r icista  
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiograma +  
Elet roencefalogram a +  RX tórax PA/ P com laudo. 

Fonoaudiólogo 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiograma +  
Audiom etr ia +   RX tórax PA/ P com  laudo. 

Marceneiro 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiograma +  
Audiom etr ia +  Espirom etr ia +  RX tórax  +  RX Coluna Cervical, Torácica e Lom bar +  
RX Ombros +  RX punhos +  RX joelhos todos PA/ P com laudo. 

Médico Clínico Geral 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico do Trabalho 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico Especialista  –  Angiologista 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico Especialista  –  Cardiologista 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico Especialista  –  
Endocrinologista 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico Especialista  –  Ginecologista 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico Especialista  –  I nfectologista 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico Especialista  –  Neurologista 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico Especialista  –  Ofta lm ologista 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico Especialista  –  Ortopedista 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico Especialista  –  Pediat ra 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico Especialista  –  Pneum ologista 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico Especialista  –  Psiquiat ra 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico Especia lista  –  Reum atologista 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Médico Especialista  –  Urologista 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax PA/ P com laudo. 

Monitor de Esporte  e  Lazer 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF +  Elet rocardiograma +  
RX tórax PA/ P com  laudo. 
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CARGO Exam es m édicos laboratoria is e  am bulatoria is 

Neuropsicólogo 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF +  Elet rocardiograma +  
RX tórax PA/ P com  laudo. 

Nutricionista 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gam a GT +  Urina I  +  PPF +  3 amostras de fezes 
em dias alternados  +   Elet rocardiograma + RX tórax PA/ P com laudo.  

Operador de Máquina 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiograma +  
Elet roencefalogram a +   Audiom etr ia +   RX tórax +  RX Coluna Cervical, Torácica e 
Lom bar +  RX Ombros  +  RX Joelhos  todos PA/ P com  laudos.  

Pedreiro 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiograma +  
Elet roencefalogram a +  Audiom etr ia +  Espirom etr ia +   RX tórax +   RX Coluna 
Cervical, Torácica e Lom bar +  RX Om bros   +  RX Joelhos todos PA/ P  com  laudos. 

Procurador Jurídico 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +   Ur ina I  +  PPF +   Elet rocardiograma +  
RX tórax PA/ P com  laudo. 

Serralheiro 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiograma +  
audiom etr ia +  Espirometr ia +   RX tórax +  RX Coluna Cervical, Torácica e Lombar +  
RX Ombros +  RX punhos +  RX joelhos todos PA/ P com laudo. 

Técnico de Segurança no Trabalho 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT + Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiogram a +  
Audiom etr ia +  RX tórax PA/ P com laudo. 

Técnico em  Enferm agem  do Trabalho 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i – Hbs +  Urina I  +  PPF  +   
Elet rocardiogram a + RX tórax +   RX Coluna Cervical, Torácica e Lom bar +  RX Ombros 
+  RX punhos +  RX joelhos todos PA/ P com laudo. 

Técnico em  I m obilização Ortopédica 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +    Ur ina I  +  PPF +   
Elet rocardiogram a +  RX tórax +   RX Coluna Cervical, Torácica e Lombar +  RX 
Om bros +  RX punhos +  RX joelhos todos PA/ P com laudo.  

Técnico em  Manutenção em  
Equipam ento de I nform át ica  

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF +   Elet rocardiogram a +  
RX tórax +   RX Coluna Cervical, Torácica e Lom bar +  RX Ombros +  RX punhos +  RX 
joelhos todos PA/ P com laudo. 

Técnico em  RX 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF +   Elet rocardiogram a +  
RX tórax +   RX Coluna Cervical, Torácica e Lom bar +  RX Ombros +  RX punhos +  RX 
joelhos todos PA/ P com laudo. 

Técnico em  Telecom unicações 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF +  Elet rocardiograma +  
Elet roencefalogram a +  Audiom etr ia + RX tórax +  RX Coluna Cervical, Torácica e 
Lom bar +  RX Ombros PA/ P +  RX Joelhos todos PA/ P com laudos. 

Terapeuta Ocupacional 

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +   Ur ina I  +  PPF +   Elet rocardiograma +  
RX tórax +  RX Coluna Cervical, Torácica e Lom bar +  RX Ombros +  RX punhos +  RX 
joelhos todos PA/ P com laudo. 

 
14.6.5. Após parecer m édico conclusivo do Departam ento de Saúde e Segurança do Servidor -  DESS, o convocado considerado 
APTO poderá tom ar posse do cargo e iniciar o exercício das at r ibuições do cargo nos termos do art igo 38, da Lei nº  315/ 95.  
14.6.6. O candidato que for I NAPTO na avaliação m édica, que interpor recurso fundamentado terá analisado o recurso pela equipe 
m ult idisciplinar que definirá pela reconsideração ou m anutenção do resultado, cuja decisão, será homologada pela Estância 
Turíst ica de Avaré  para todos os fins de direito. 
14.7. O candidato que não com provar os requisitos m ínim os será elim inado deste Concurso Público, não cabendo recurso.  
14.8. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para um a vaga, o fato será form alizado pelo m esm o 
at ravés de Term o de Desistência e/ ou declarada sua desistência quando não com parecer no prazo previsto indicado no edital de 
convocação, passando sua vez para o próximo candidato classificado. 
14.9. O candidato classificado se obr iga a m anter atualizado o endereço perante a Estância Turíst ica de Avaré , conform e o 
disposto nos itens 15.8 e 15.9 do Capítulo 15 deste Edital.  
14.10. Não poderá ser em possado o candidato habilitado que fizer, em  qualquer docum ento, declaração falsa, inexata para fins 
de nomeação e posse, não possuir  os requisitos m ínim os exigidos ou não comprovar as condições estabelecidas no capítulo 2 deste 
Edital, na data estabelecida para apresentação da documentação.  
 
1 5 . DAS DI SPOSI ÇÕES FI NAI S 
 
15.1. Todas as convocações, avisos, resultado provisór io e out ras inform ações referentes exclusivam ente às etapas do presente 
Concurso Público serão divulgadas no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e publicadas no 
Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço elet rônico 
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w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos. É de responsabilidade do candidato acom panhar estas publicações. 
15.2. Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no Concurso Público. 
15.3. A Estância Turíst ica de Avaré  e o I NDEPAC se exim em  das despesas com  viagens e estadia dos candidatos em  quaisquer 
das fases do Concurso Público. 
15.4. Não será fornecido ao candidato qualquer docum ento com probatór io de classificação no Concurso Público, valendo para esse 
fim , a Classificação Final e o Term o de Homologação do refer ido em prego público, divulgados no quadro de avisos do Centro 
Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e publicados no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na 
versão im pressa ou no endereço elet rônico w w w .avare.sp.gov.br / sem anario/ digita l/ , no site oficial em  
w w w .avare.sp.gov.br, bem com o no endereço elet rônico w w w .indepac.org.br / concursos. 
15.5. A inexat idão das afirm at ivas e/ ou ir regular idades dos documentos apresentados, mesm o que ver if icadas a qualquer tempo, 
em  especial na ocasião da nom eação, acarretarão a nulidade da inscr ição e desqualif icação do candidato, com todas as suas 
decorrências, sem  prejuízo de m edidas de ordem  adm inist rat iva, civil e cr im inal. 
15.6. Caberá à Estância  Turíst ica de Avaré  a hom ologação dos resultados finais do Concurso Público, que poderá ser efetuada 
por cargo público, individualmente, ou pelo conjunto de cargos públicos constantes do presente Edital, a cr itér io da Adm inist ração. 
15.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscim os enquanto não consum ada a providência 
ou evento que lhe disser respeito, até a data da respect iva providência ou evento, circunstância que será mencionada em Edital 
ou aviso a ser divulgado no quadro de avisos do Cent ro Adm inistrat ivo Municipal e Paço Municipal e publicado no Sem anário Oficial 
da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão impressa ou no endereço elet rônico 
www.avare.sp.gov.br/ sem anario/ digital/ , no site oficial em www.avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
www.indepac.org.br/ concursos. 
15.8. O candidato se obr iga a m anter atualizados os dados pessoais perante o I NDEPAC, situado à Avenida Senador Casem iro da 
Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, até a data de publicação da 
hom ologação dos resultados e após esta data,  o candidato deverá inform ar a atualização de endereço, e-m ail e telefone, 
diretam ente na Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré, junto ao Departam ento de Recursos Hum anos e Gestão de Pessoal.  
15.9. É de responsabilidade do candidato m anter os dados pessoais atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso 
Público. 
15.9.1. Após a divulgação/ publicação da homologação do resultado final, será de inteira responsabilidade do candidato o 
acom panham ento de todas as publicações no Sem anário Oficial, seja versão im pressa ou versão eletrônica, desde o Edital de 
Concurso até os Editais de Convocação. 
15.10. A Estância Turíst ica de Avaré  e o I NDEPAC não se responsabilizam  por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:  
a)  Dados pessoais desatualizados;   
b)  Endereço não atualizado;  
c)  Endereço de difícil acesso;  
d)  Correspondência devolvida pela em presa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT por razões de fornecim ento e/ ou endereço 
errado do candidato;  
e)  Correspondência recebida por terceiros. 
15.11. As despesas relat ivas à part icipação do candidato no Concurso Público e à apresentação para posse e exercício correrão às 
expensas do própr io candidato. 
15.12. A Estância  Turíst ica de Avaré , por decisão m ot ivada e just if icada, poderá revogar ou anular o presente Concurso Público, 
no todo ou em parte, bem  com o alterar os quant itat ivos de vagas constantes na Tabela I , do Capítulo 1 deste Edital.  
15.13. A Estância Turíst ica de Avaré  e o I NDEPAC não se responsabilizam  por quaisquer cursos, textos, apost ilas e out ras 
publicações referentes a este Concurso Público. 
15.14. Todos os cálculos de notas descr itos neste edital serão realizados com duas casas decim ais, arredondando-se para cim a 
sem pre que a terceira casa decim al for m aior ou igual a cinco.  
15.15. A legislação indicada no ANEXO I I  – CONTEÚDO PROGRAMÁTI CO inclui eventuais alterações poster iores, ainda que não 
expressam ente mencionadas. Considerar -se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data de 
publicação deste Edital.  
15.15.1. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem com o alterações em disposit ivos legais e 
norm at ivos a ele poster iores, não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público.  
15.16. Não serão adm it idas inscr ições de candidatos que possuam  com qualquer dos m em bros do quadro societár io da em presa 
contratada para aplicação e correção do presente certam e a relação de parentesco definida e prevista nos art igos 1591 a 1595 do 
Código Civil, valor izando-se assim  os pr incípios de moralidade e im pessoalidade que devem nortear a Adm inist ração Pública. 
Constatada a tempo será a inscr ição indefer ida pela Com issão Organizadora e, poster ior à hom ologação será o candidato elim inado 
do Concurso Público, sem  prejuízo de responsabilidade civil, penal e adm inist rat iva. 
15.17. Após 180 (cento e oitenta)  dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de respostas serão 
incineradas e m ant idas em arquivo elet rônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos. 
15.18. A realização do Concurso Público será feita sob exclusiva responsabilidade do I NDEPAC, não havendo o envolvim ento na 
realização e avaliação de suas etapas, da Secretar ia Municipal de Adm inist ração da Estância Turíst ica de Avaré , exceto nas 
fases de teste de apt idão física e teste de habilidades específicas, que ficarão sob responsabilidade exclusiva da 
Estância  Turíst ica de Avaré . 
15.19. Os casos om issos serão resolvidos conjuntam ente pela Com issão do Concurso Público da Estância Turíst ica de Avaré  e 
pelo I NDEPAC, no que tange a realização deste Concurso Público.  
 
Avaré, 27 de agosto de 2022. 
 

Joselyr  Benedito Costa Silvest re 
PREFEI TO DA ESTÂNCI A TURÍ STI CA DE AVARÉ/ SP  
____________________________________________  
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ANEXO I  –  ATRI BUI ÇÕES BÁSI CAS 

 
DENOMI NAÇÃO DO CARGO  ATRI BUI ÇÕES SUMÁRI AS 

Borracheiro Compreende as tarefas que se dest inam  ao reparo de diversos t ipos de pneus e câmara de ar  usados em  
veículos de t ransporte, consertando e recapando partes avar iadas ou desgastadas com auxílio de 
equipamentos apropr iados para rest itu ir - lhes as condições de uso. Executa tarefas afins designadas pela 
chefia imediata.  

Cozinheiro Compreende em  executar  as tarefas correspondentes ao preparo e dist r ibuição de merenda e refeições, 
selecionando os ingredientes necessár ios para atender  aos cardápios estabelecidos, atendendo as normas 
pert inentes de manutenção e arm azenam ento de alimentos.  Executa tarefas afins designadas pela chefia 
imediata.  

Elet r icista Compreende as tarefas que se dest inam à instalação e manutenção das redes de dist r ibuição de energia, 
de equipamentos elét r icos em  geral, m otores, painéis, t ransformadores e demais instalações, guiando-se 
por esquemas de medição para assegurar o bom  funcionamento do sistema elét r ico.  Executa tarefas afins 
designadas pela chefia imediata.  

Encanador   Com preende as tarefas que se dest inam  a montagem, instalação e conservação de sistemas de 
inst rumentos apropr iados, para possibilitar a condução de ar,  água, vapor  e out ros f luídos, bem  como a 
implantação de rede de água e esgoto.  Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.  

Marceneiro Compreende as tarefas que se dest inam a executar t rabalhos gerais de marcenaria e carpintar ia,  em  obras 
de const rução civ il,  consertos, fabr icação de m óveis e out ros serv iços pert inentes, ut ilizando ferramentas, 
máquinas e equipamentos para atender a demanda do serv iço.  Executa tarefas afins designadas pela chefia 
imediata.  

Operador de Máquina Compreende em  operar máquinas de const rução civ il,  conduzindo-a operando seus comandos, para escavar, 
nivelar,  aplainar e compactar  terra e matér ias sim ilares, nas est radas e out ros, auxiliando na execução de 
obras públicas. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.  

Pedreiro Compreende em  executar tarefas referentes à execução de serviços de alvenar ia em const rução civ il,  
assentando pedras ou t ij olos de argila ou concreto,  em  cam adas superpostas e rejuntando e f ixando-os com  
argamassa e out ros sim ilares. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.  

Serralheiro Compreende as tarefas que se dest inam  a executar  os t rabalhos de serralher ia em  geral,  ut ilizando 
máquinas, ferram entas e equipam entos, para atender a demanda do serv iço, executa com certa autonom ia,  
os serv iços de serralheiro.  Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.  

Agente de Compras Compreende em efetuar compra de equipamentos,  matérias-pr imas, serv iço e out ras provisões, adquir indo 
as mercador ias at ravés de processos selet ivos de fornecedores,  para possibilitar  seu uso ou consumo, 
v isando suprir  as necessidades da municipalidade, obedecendo a legislação pert inente. Executa tarefas afins 
designadas pela chefia imediata.  

Agente de Saneam ento e 
Vetores 

Compreende em executar  serviços de or ientação, fiscalização e inspeção em estabelecimentos comerciais, 
indust r iais,  residenciais e públicos,  para advert ir ,  multar,  apreender produtos quando necessár io, v isando à 
preservação de saúde da comunidade. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.  

Auxiliar  de Dent ista Compreende em auxiliar  o cirurgião dent ista no atendimento a pacientes em consult ór io, clín icas, 
am bulatór ios odontológicos ou hospitais que possuam o serv iço de odontologia bem  como executar  tarefas 
adm inist rat ivas pert inentes. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.  

Auxiliar  de Farmácia Compreende as tarefas que se dest inam  a executar  ações sim ples de farmácia,  sob a supervisão do 
farmacêut ico,  auxiliando no cont role,  armazenamento e ent rega de medicamentos, atendendo as 
determ inações específicas.  Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.  

Técnico em Enfermagem do 
Trabalho 

Auxiliar  no atendimento a pacientes sob a supervisão e or ientação do Médico e Enfermeiro. Cumpr ir  ou fazer 
cumpr ir  prescr ições médicas e auxiliar em intervenções cirúrgicas. Ester ilizar e conservar o inst rumental 
médico.  Observar e regist rar  sintomas e sinais v itais apresentados pelos pacientes para reconhecimento de 
autor idade super ior . Part icipar de programas de apr im oram ento profissional.  Desempenhar out ras tarefas 
semelhantes nos programas de saúde, desenvolv idos pelo Município.  Executa tarefes afins designadas pela 
chefia imediato 

Técnico em I mobilização 
Ortopédica 

Compreende em executar aplicações de engessamento, ou out ro método de im obilização, conforme 
prescr ição, em  membros super iores, infer iores,  t ronco e região cerv ical.  Aplicação de técnicas de t ração 
esquelét ica e cutâneas. Organizar a sala de imobilização, Cu idar dos equipamentos necessár ios ao 
funcionamento da sala de imobilização. Remover pacientes imobilizados. Confeccionar cunha e janela no 
gesso. Exercer as at iv idades de sua área de acordo com a conveniência do serv iço. Executa out ras at iv idades 
inerentes à área.  

Técnico de Manutenção em  
Equipamento de I nform át ica 

Desempenha tarefas que de dest inam a atender  os usuár ios de equipamento de informát ica dos diversos 
setores da municipalidade, prestando suporte técnico, subsidiando-os de informações pert inentes a 
equipamentos, sistemas, v iabilizando os meios necessár ios para ut ilização dos mesmos. Executa tarefas 
afins designadas pela chefia imediata.  

Técnico em RX Compreende em  executar  exames radiológicos,  sob supervisão de m édico especialista,  at ravés da operação 
de equipamentos de raio x, seguindo normas e inst ruções de segurança.  

Técnico em Segurança no 
Trabalho 

Compreende em  coordenar e or ientar o sistema de segurança do t rabalho, para assegurar a integr idade dos 
serv idores e dos bens da Prefeitura, segu indo normas, técnicas e procedimentos específicos,  de acordo com 
a legislação pert inente.  

Técnico em Telecomunicações Compreende as tarefas de instalação, testagem e executar a manutenção prevent iva e corret iva do sistema 
de telecomunicação interno das unidades municipais. Part icipa na elaboração de projetos de 
telecomunicação dimensionando expansões ou subst itu ição do sistema at ravés de estudos e prospecção do 
mercado 

Bibliotecár io Planejar, im plantar, coordenar e cont rolar sistemas biblioteconôm icos. Realizar projetos relat ivos a est rutura 
de norm at ização da coleta, do t ratam ento e da recuperação das informações documentár ias,  de acordo com  
os fins propostos pelo serv iço quer no âm bito interno quer no âm bito externo da unidade de t rabalho. 
Realizar estudos adm inist rat ivos para o dimensionamento de equipamento, recursos humanos e " layout "  
das diversas unidades da área biblioteconôm ica.  Est ruturar  e efet ivar a normalização e padronização dos 
serv iços técnicos biblioteconôm icos fixando índices de eficiência,  produt iv idade e eficácia nas áreas 
operacionais da biblioteconom ia.  

Biólogo Compreende as tarefas que se dest inam  a elaborar,  supervisionar,  avaliar  e realizar estudos e exper iências,  
para incrementar os conhecimentos cient íf icos e descobr ir  suas aplicações em  cam pos da saúde, agr icultura 
e meio am biente. Estudar  seres v ivos, desenvolver pesquisas nas diversas áreas da biologia. I nventar iar 
biodiversidade. Organizar coleções biológicas, maneja recursos naturais, desenvolver at iv idades de 
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DENOMI NAÇÃO DO CARGO  ATRI BUI ÇÕES SUMÁRI AS 

educação ambiental. Realizar  diagnóst icos biológicos,  moleculares e ambientais.  
Dent ista Compreende as terras que se dest inam  a executar  as técnicas de odontologia,  part icipando, desenvolvendo 

ou avaliando programas de prevenção de saúde bucal,  v isando à melhoria das condições de saúde de 
comunidade 

Engenheiro Elet r icista Compreende as tarefas que se dest inam a projetar, planejar e especificar sistemas e equipamento elét r icos 
e elet rônicos. Desenvolver projetos de engenhar ia elét r ica;  executar, planejar, coordenar a operação e a 
manutenção. Orçar,  e avaliar  a cont ratação de serv iços;  cont rolar  a qualidade dos supr imentos e serv iços 
comprados e executados;  elaborar normas e documentação técnica. Assessorar  nas at iv idades de ensino, 
pesquisa e extensão.  

Engenheiro em  Segurança do 
Trabalho 

Executar at iv idades internas e externas correspondentes à sua respect iva formação em  engenharia de 
segurança do t rabalho, analisar, desenvolver e aprovar projetos de engenharia e at iv idades voltadas à 
ident if icação, análise e avaliação, estabelecendo plano de ações prevent ivas e corret ivas.  Planejar e 
desenvolver at iv idades de segurança do t rabalho, implantação de técnicas relat ivas ao gerenciamento e 
cont role de r iscos,  bem com o condições de segurança do am biente de t rabalho. Coordenar  equipes, 
t reinam entos e at iv idades de t rabalho. Em it ir  e divulgar documentos técnicos com o relatór ios,  m apas de 
r isco e cont ratos. Assessorar  nas at iv idades de pesquisa e extensão, conforme at iv idades previstas nas 
Resoluções do CONFEA. Realizar  avaliações e pareceres de interesse do Município,  or ientar  quando 
solicitado, o t rabalho de out ros funcionár ios é out ras at iv idades com pat íveis com as exigências das 
at r ibuições do cargo 

Engenheiro de Tráfego Compreende as tarefas que se dest inam a elaborar,  planejar, desenvolver, coordenar e cont rolar os projetos 
de sinalização, engenhar ia de t rafego e de cam po, estudando e defin indo caracter íst icas, métodos e 
execução e recursos necessár ios.  Elaborar normas e documentação técnica.  Assessorar nas at iv idades 
educat ivas, pesquisa e extensão 

Fonoaudiólogo Compreende as tarefas que se dest inam  a ident if icar  problem a ou deficiência ligada à comunicação oral,  
empregando técnicas própr ias de avaliação e fazendo t reinam ento fonét ico, audit ivo e de dicção, para 
possibilitar o aperfeiçoamento e ou reabilit ação da fala.  

Monit or de Esporte e Lazer  Compreendem  as tarefas que se dest inam a elaborar  projetos, estudos, pesquisas, avaliações, promover  
at iv idades esport ivas e recreat ivas diversif icadas, v isando o direcionamento a prát ica de esporte diár io, 
lazer, ent retenimento, integração social e ao desenvolv imento pessoal da população em  geral.  Executa e 
prom ove at iv idades lúdicas, esport ivas e recreat ivas;  est imulantes à part icipação, adm inist ra equipamentos 
e mater iais esport ivos;  as at iv idades são desenvolv idas segundo normas de saúde e segurança;  

Neuropsicólogo Atua no diagnóst ico,  no acom panham ento, no t ratam ento e na pesquisa da cognição, das emoções, da 
personalidade e do comportamento sob o enfoque da relação ent re estes aspectos e o funcionam ento 
cerebral.  Ut iliza-se para isso de conhecimentos teór icos angar iados pelas neurociências e pela prát ica clínica, 
com metodologia estabelecida experimental ou clin icamente.  

Nut r icionista Compreende as tarefas que se dest inam a prestar assistência nut r icional a indivíduos e colet iv idades ( jovens, 
cr ianças, adolescentes, idosos)  sadios e enfermos;  planejam, organizam , adm inist ram, f iscalizam e avaliam  
unidades de alimentação e nut r ição;  efetuam  cont role higiênico-sanitár io;  part icipam  de programas de 
educação nut r icional;  podem est ruturar gerenciar e organizar serviços para melhor conservação de 
alimentos,  atuam em conform idade ao manual de boas prát icas e v igilância sanitár ia  

Procurador  Jur ídico Compreende as tarefas que se dest inam  a assessorar e representar  jur idicam ente a adm inist ração pública 
municipal e representá- la em  Juízo ou fora dele,  nas ações em que esta for Autora ou interessada.  

Terapeuta Ocupacional 
 

Compreende as tarefas  que se dest inam a executar at iv idades referentes ao desenvolv imento de programas 
ocupacionais para portadores de necessidades especiais ou psíquicas.  

Médico Clínico Geral 

Exam inar  o paciente,  palpando e ut ilizando inst rumentos especiais, quando necessár io para determ inar  
diagnóst icos e requisita exames complementares para encam inhamento ao especialista;  Realizar e regist rar  
consulta anotando em prontuár io próprio as queixas, exam es físicos e os complementares, indicando 
t ratam ento adequado;  Analisar e interpretar resultados de exames clínicos,  de raio X, bioquím icos, 
hematológicos e out ros,  comparando-os com  padrões normais, para confirmar  ou informar  diagnóst ico do 
estado de saúde do paciente;  Prescrever medicam entos,  indicando dosagem  e respect iva v ia de 
adm inist ração, assim  como cuidados, a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente;  Regist ra consulta médica no prontuár io físico e/ ou elet rônico,  a queixa,  anamnese, exame físico,  
exames com plementares e conduta;  Efetua exames médicos dest inados à adm issão de candidatos a cargos 
em ocupação definidos,  baseando-se na exigência da capacidade física e mental das mesmas, para 
possibilitar  ingresso ao serv iço;  Presta atendimento de urgência em  casos de acidentes de t rabalho ou 
alterações agudas de saúde, or ientando e/ ou executando terapêut ica adequada, para prevenir  
consequência mais grave ao t rabalhador e usuár io;  Em ite atestado de saúde, sanidade e apt idão física 
mental e de óbit o, para atender determ inações legais;  Manter contato diár io com os serv iços médicos 
integrados ao sistema;  Prestar assistência direta aos pacientes;  Exercer o cont role operacional da equipe 
assistencial, part icipar de programas de saúde pública acompanhando a implantação e avaliação dos 
resultados, assim  como realização em conjunto com a equipe da unidade;  Part icipar e inteirar ao grupo 
sobre ações educat ivas de prevenção a doenças infecciosas, v isando preservar  a saúde da comunidade;  
Part icipar de reuniões de âmbito local, dist r ital ou regional,  mantendo constantemente informado sobre as 
necessidades, prom ovendo a saúde e o bem -estar da unidade;  Encam inha para serv iços especializados 
com guia de referência;  Subst itu ir  colegas na própr ia unidade ou em  out ra;  Manter se informado sobre os 
medicamentos disponíveis no almoxar ifado;  Part icipar das ações de v igilância epidem iológica;  Realiza 
consulta médica dos comunicantes,  executando ações exigidas pelo sistema de v igilância epidem iológica;  
Part icipa de inquérit o epidem iológico,  sempre que necessár io;  Zelar  pela conservação de boas condições 
de t rabalho, quanto ao am biente físico, limpeza e arejamento adequados, v isando proporcionar aos 
pacientes melhores atendimentos;  Discut ir  diagnóst ico, prognóst ico e t ratamento com  pacientes, 
responsáveis e fam iliares;  Realiza consult a médica para confirmação de diagnóst ico,  nas unidades de 
saúde, no dom icílio no Hospital e out ras inst itu ições, com  equipe mult idisciplinar, quando necessário;  
Executar t ratamento com  agentes físicos e prat icar intervenções clínicas;  Assinar e rubr icar  documentos 
em it idos e preparados pela unidade, com  preenchimento dos docum entos inerentes à at iv idade do médico 
e de assistência am bulator ial;  Alimentar os sistemas de informações e prescr ições do Ministér io da Saúde, 
com  os procedimentos solicitados/ realizados nas consultas médicas;  Part icipar  de com issões 
interdisciplinares para elaboração de protocolos de atendimento, padronizações de medicação, análise de 
solicitações especiais, junta médica e em com itês de m ortalidade m aterno- infant il;  Part icipa de reuniões 
de caráter técnico v isando o aperfeiçoamento dos serv iços prestados;  

Cargo:  Médico Especialista 
(At r ibuições comuns a todas 

At r ibuições comuns a t odas as áreas:  
Atender os usuár ios at ravés de consultas indiv iduais em  unidades de saúde da atenção básica,  

30Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 05 de setembro de 2022 Ano VI | Edição nº 1380 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

ESTÂNCI A TURÍ STI CA DE AVARÉ/ SP 
CONCURSO PÚBLI CO -  EDI TAL Nº  0 1 / 2 0 2 2  

( alterado pela Ret ificação nº  0 1 )  
 

DENOMI NAÇÃO DO CARGO  ATRI BUI ÇÕES SUMÁRI AS 

as áreas)  especialidades;  Realizar  o preenchimento de fichas de doença de not if icação compulsór ia;  Part icipar  dos 
processos de v igilância à saúde at ravés da detecção, not if icação de doenças infectocontagiosas e 
preenchimento dos inst rumentos e f ichas adequadas para este f im , quando ainda não tenho sido not if icado;  
Realizar procedimentos médicos na sua área de atuação;  Efetuar exames médicos, em it ir  diagnóst icos,  
aplicar recursos de medicina terapêut ica e prevent iva;  Efetuar e requisitar exames com pletares de acordo 
com os protocolos estabelecidos pela Secretar ia Municipal de Saúde;  Prescrever medicamentos, indicando 
dosagem  e respect iva v ia de adm inist ração e data;  Em it ir  atestados de saúde e apt idão física e mental,  do 
óbito,  para atender determ inações legais;  Manter  regist ro dos pacientes exam inados, anotando a conclusão 
diagnóst ica,  o t ratamento prescr it o e a evolução da doença;  Regist rar suas ações e at iv idades diar iam ente 
seja em formulár ios própr ios e/ ou prontuár io elet rônico,  de forma legível e objet iva,  responsabilizando-se 
pelas inform ações constantes no prontuár io, receita,  atestado, guia de encam inham ento e demais 
documentos previstos para sua área de atuação;  E dem ais documentos previstos para sua área de atuação;  
Exercer out ras at iv idades, com pat íveis com  sua formação, prevista em lei,  regulam ento ou por  
determ inação superior;  Realizar  atendimento dom iciliar quando necessár io,  atendendo solicitação da 
gestão municipal e/ ou judicial.  
Elaborar pareceres, informes técnicos,  relatór ios, realizando pesquisas, ent revistas, fazendo observações, 
sugerindo medidas para implantação, desenvolv imento e aper feiçoamento das at iv idades em sua área de 
atuação;  Disponibilizar todos os procedimentos de sua área de especialização aos usuários do Sistema 
Único de saúde – SUS;  Part icipar  das at iv idades adm inist rat ivas, de cont role e de apoio referentes a sua 
área de atuação;  Part icipar  das at iv idades de t reinam ento e aperfeiçoam ento de pessoal técnico e auxiliar ,  
realizando-as em  serviço ou palest ras, a f im  de cont r ibuir  para o desenvolv imento qualitat ivo dos recursos 
humanos em  sua área de atuação;  
Part icipar de grupos de t rabalho e/ ou reuniões com  unidades da Prefeitura e out ras ent idades públicas e 
part iculares, realizando estudos, em it indo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ ou problemas 
ident if icados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discut indo t rabalhos técnicos cient íf icos,  para 
f ins de formulação de diret r izes, planos e programas de t rabalho afetos ao Município;  Or ientar  os serv idores 
que o auxiliam na execução das t arefas t ípicas do cargo;  assessorar, elaborar e part icipar de campanhas 
educat ivas nos cam pos da saúde pública e da medicina prevent iva;  Efetuar per ícias, auditor ias e 
sindicâncias médicas;  Atender  a legislação v igente e,  em  especial,  ao previsto no Código de Ét ica Médica;  
Operar equipamentos e sistemas de informát ica e out ros, quando autor izado e necessár io ao exercício de 
suas at iv idades;  Representar,  quando designado, a Secretar ia Municipal na qual está lotada em conselhos, 
com issões, reuniões com as demais Secretar ias Municipais;  Ut ilizar  equipamento de proteção indiv idual e 
colet iva,  preconizado pela ANVISA;  Zelar  pela conservação e limpeza do local de t rabalho e pela guarda 
dos bens que lhe forem  confiados;  Part icipar do processo de aquisição de serv iços,  insumos e equipamentos 
relat ivos à sua área;  Acompanhar paciente em  am bulância em  caso de necessidade;  Realizar out ras 
at r ibuições com pat íveis com  sua especialização profissional;  Executar out ras at iv idades correlatas que lhe 
forem  designadas pelo superior im ediato.  

Médico Cardiologista 
 

Na área de Cardiologia 
-  Executar no âmbito de sua especialidade as at r ibuições aplicáveis para todas as especialidades do cargo 
de médico;  Realizar atendimento na área de cardiologia;  Desem penhar funções de medicina prevent iva e 
curat iva;  Realizar atendimentos, exames, diagnóst ico, terapêut ica e acompanhamento dos pacientes;  bem  
como executar qualquer out ra at iv idade que, por sua natureza,  esteja inserida no âm bito das at r ibuições 
pert inentes ao cargo e à área.  

Médico Oftalmologista 
 

Realizar  atendimento na área oftalmológica;  Executar no âmbito de sua especialidade as at r ibuições 
aplicáveis para todas as especialidades do cargo de médico;  Realizar  consultas em cr ianças, adolescentes 
e adultos de am bos os sexos encam inhados pelos médicos da rede municipal de saúde;  Prescrever, inst ruir  
e acompanhar t ratamentos específicos à especialidade exercida;  Desempenhar funções de medicina 
prevent iva e curat iva;  Realizar atendimentos,  exames, diagn óst icos,  terapêut ica,  acom panhamento dos 
pacientes e executar qualquer out ra at iv idade que, por sua natureza, esteja inser ida no âmbito das 
at r ibuições pert inentes ao cargo e à área. Recepcionar e ident if icar o paciente, explicando os procedimentos 
a serem  realizados;  

Médico Endocrinologista 

Na área de Endocr inologia:  Executar no âm bito de sua especialidade as at r ibuições aplicáveis para todas 
as especialidades do cargo de médico;  Realizar  consultas em  cr ianças, adolescentes e adult os de ambos os 
sexos encam inhados pelos médicos da rede municipal de saúde;  Prescrever, inst ruir  e acompanhar 
t ratam entos específicos à especialidade exercida, em  conform idade com a padronização do Município;  
Coordenar programas e serv iços em saúde, efetuar perícias,  audit or ias e sindicâncias médicas;  Elaborar  
documentos e difundir  conhecimentos da área médica;  

Médico I nfectologista 

Na área de infectologia:  Efetuar acompanhamento clín ico de pacientes portadores de doenças infecciosas 
e/ ou parasitár ias causadas por  vírus e/ ou bact ér ia;   Prestar  assistência médica em  infectologia efetuando 
os procedimentos técnicos pert inentes à especialidade e executando tarefa afins;   Desem penhar funções 
da medicina prevent iva e curat iva;  realizar atendimentos, exames, diagnóst ico,  terapêut ica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer  out ra at iv idade que, por sua natureza,  esteja 
inser ida no âm bito das at r ibuições pert inentes ao cargo e área;  Executar no âmbito de sua especialidade 
as at r ibuições aplicáveis para t odas as especialidades do cargo de m édico;  Prescrever, inst ruir  e 
acompanhar t ratamentos específicos à especialidade exercida;  Coordenar programas e serv iços em 
saúde, efetuar  per ícias, audit or ias e sindicâncias médicas;  Elaborar documentos e difundir  conhecimentos 
da área médica;  Desempenhar out ras at iv idades correlatas.  

Médico Ortopedista 

Na área de Ortopedia:  Realizar atendimento na área de ortopedia;  Desem penhar funções da medicina 
prevent iva e curat iva;  Executar no âmbito de sua especialidade as at r ibuições aplicáveis para todas as 
especialidades do cargo de médico;  Realizar consultas em cr ianças, adolescentes e adult os de ambos os 
sexos encam inhados pelos médicos da rede municipal de saúde;  Prescrever, inst ruir  e acompanhar 
t ratamentos específ icos à especialidade exercida;  Desempenhar funções da medicina prevent iva e curat iva;  
Realizar  atendimentos,  exames, diagnóst ico,  terapêut ica,  acompanham ento dos pacientes e executar 
qualquer out ra at iv idade que, por  sua natureza, esteja inser ida no âmbito das at r ibuições pert inentes ao  
cargo e à área.  

Médico Psiquiat ra 

Na área de Psiquiat r ia:  Realizar o preenchimento de fichas de doença de not if icação compulsór ia; -  Exam inar 
o paciente, ut ilizando técnicas legais existentes e inst rumentos especiais para determ inar diagnóst ico, ou 
se necessár io,  requisitar  exames complementares,  encam inhando o usuár io a especialista,  a out ra categor ia 
profissional ou a out ra inst itu ição, dependendo da avaliação médica;  Efetuar exam es médicos,  em it ir  
diagnóst icos,  prescrever medicamentos e realizar  out ras formas de t ratamento para diversos t ipos de 
enferm idades, aplicando recursos da medicina prevent iva,  de urgência, de emergência ou terapêut ica;  
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Analisar  e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com  os padrões normais,  para 
confirmar ou in formar o diagnóst ico;  Manter regist ro dos pacientes exam inados, anotando a conclusão 
diagnóst ica,  o t ratamento prescr ito e a evolução da doença;  Prestar atendimento em  urgências e 
emergências;  Encam inhar pacientes para atendimento especializado, quando for  o caso;  Exam inar e 
diagnost icar o paciente, efetuando as observações relações médico-paciente, conceito de t ransferência,  
cont rat ransferência e lat rogenia;  Efetuar observação psiquiát r ica:  anamnese;  Realizar  exame somát ico,  
mental e complementares, quando necessár io;  Tratar síndrom es psiquiát r icas, distúrbios mentais 
orgânicos,  distúrbios esquizofrênicos,  distúrbios do humor,  Distúrbios de ansiedade, distúrbios conversivos,  
dissociat ivos e somatóformes, distúrbios de personalidade, desvios sexuais e deficiência mental;  I ndicar ou 
encam inhar pacientes para t ratam ento especializado/ reabilitação, ent revistando-os ou or ientando-os, para 
possibilitar  sua máxima recuperação;  Realizar  v isita dom iciliar  em atendimento as determ inações judiciais 
com em issão de laudos, avaliação e conduta de pacientes;  Realizar atendimentos em grupos conforme 
preconizado nos protocolos de Saúde Mental;  Part icipar  de equipes mult iprofissionais, em it indo pareceres 
de sua especialidade, encam inhando ou t ratando pacientes, para prevenir  o seu agravamento;  Executar 
t ratam ento clín ico, prescrevendo medicamentos;  

Médico do Trabalho 

Local de Atuação:  DESS e CEREST:  Realizar consultas e atendim entos médicos na área de medicina 
ocupacional (adm issionais,  per iódicos,  dem issionais,  de retorno ao t rabalho, readaptação e out ros)  de t odos 
os serv idores;   I ntegrar  com  os demais profissionais Departamento de Saúde e Segurança do Servidor –  
DESS na Prefeitura Municipal de Avaré, que aplica os conhecimentos da Medicina do Trabalho aos ambientes 
de t rabalho desta Prefeitura e a t odos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de m odo 
a reduzir  até elim inar os r iscos ali existentes a saúde do t rabalhador .  I mplementar ações de prevenção de 
doenças e prom oção da saúde tanto indiv iduais quanto colet ivas;  Coordenar programas e serv iços em  
saúde, efetuando per ícias,  auditor ias e sindicâncias médicas;  Elaborar  documentos e difundir  
conhecimentos da área médica no t rabalho;  Elaborar e executar programas de proteção à saúde dos 
t rabalhadores,  PCMSO (Program a de Cont role Médico e Saúde Ocupacional)  e PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais) ;  Prestar quando possível,  o pr imeiro atendimento em  casos de urgência 
de acidentes de t rabalho;  Elaborar  e executar programas de proteção à saúde dos t rabalhadores;  Part icipar 
de cam panhas de prevenção aos acidentes de t rabalho;  Definir  os exam es complementares solicitados, 
conforme as NR’s;  Atuar v isando, essencialmente, a prom oção da saúde dos t rabalhadores;  Conhecer  os 
am bientes e condições de t rabalho dos t rabalhadores sob seus cuidados, para o adequado desempenho de 
suas funções nos exames ocupacionais e demais at r ibuições profissionais;  No exame adm issional,  
compat ibilizar a apt idão do candidato do ponto de v ista médico,  ao posto de t rabalho. Não marginalizar, 
nos exames adm issionais,  portadores de afecções ou deficiências físicas, desde que estas não sejam 
agravadas pela at iv idade a ser  desempenhada e não exponham  o t rabalhador  ou a comunidade a r iscos.  
Orientar o empregador  e o empregado no tocante à assistência m édica,  v isando melhor atendimento à 
população sob seus cuidados;  Conceder os afastamentos do t rabalho, considerando que o repouso e o 
acesso a terapias, quando necessárias, são partes integrantes do t ratam ento;  Manter sigilo das informações 
confidenciais da empresa,  técnicas e adm inist rat ivas,  de que t iver conhecimento no exercício de suas 
funções, exceto nos casos em que este sigilo cause dano à saúde do t rabalhador ou da comunidade;  
Executar out ras at iv idades junto ao Cent ro de Referência em  Saúde do Trabalhador,  no suporte do 
acompanhamento e prát icas conjuntas de intervenção especializada, incluindo ações de v igilância e 
formação de recursos hum anos, prom over suportes especializados adequados às ações de Saúde do 
Trabalhador;  apoiar  a realização das ações de v igilância em  Saúde do Trabalhador e ações de saúde do 
t rabalhador na rede de serv iços.  

Médico Ginecologista 

Na área de Ginecologia:  Realizar  atendimento na área de gineco-obstet r icia;  Desem penhar funções da 
medicina prevent iva e curat iva,  realizar atendimentos,  exames, diagnóst ico,  terapêut ica,  acom panham ento 
dos pacientes e executar  qualquer out ra at iv idade que, por  sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
at r ibuições pert inentes ao cargo e área;  Executar  no âmbito de sua especialidade as at r ibuições aplicáveis 
para t odas as especialidades do cargo de médico;  Prescrever,  inst ruir  e acompanhar  t ratamentos 
específicos à especialidade exercida;  Coordenar programas e serv iços em saúde, efetuar perícias, auditor ias 
e sindicâncias médicas;  Elaborar documentos e difundir  conhecimentos da área médica;  Desem penhar 
out ras at iv idades correlatas.  

Médico Neurologista 

Na área de Neurologia:   Realizar atendimento na área de neurologia, Desem penhar funções de medicina 
prevent iva e curat iva, realizar atendimentos,  exames, diagnóst ico, terapêut ica,  acom panham ento dos 
pacientes e executar qualquer out ra at iv idade que, por sua natureza, esteja inser ida no âmbito das 
at r ibuições pert inentes ao cargo e área;  Executar  no âmbito de sua especialidade as at r ibuições aplicáveis 
para t odas as especialidades do cargo de médico;  Prescrever,  inst ruir  e acompanhar  t ratamentos 
específicos à especialidade exercida;  Coordenar programas e serv iços em saúde, efetuar perícias, auditor ias 
e sindicâncias médicas;  Elaborar documentos e difundir  conhecimentos da área médica;  Desem penhar 
out ras at iv idades correlatas.  

Médico Angiologista 

Na área de Angiologia:  Realizar at endimento na área de Angiologia, se ocupa do diagnóst ico e t ratamento 
clín ico prevent ivo e curat ivo de doenças circulatór ias perifér icas, aquelas que acometem  vasos sanguíneos 
(artér ias e veias)  e vasos linfát icos;  Realizar  or ientação de prevenção de novas lesões vasculares,  v isando 
o bem -estar dos usuár ios;  Desempenhar funções da medicina prevent iva e curat iva;  realizar atendimentos,  
exam es, diagnóst ico, terapêut ica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer out ra at iv idade que, 
por sua natureza,  esteja inser ida no âm bito das at r ibuições pert inentes ao cargo e área;  -  Executar no 
âm bito de sua especialidade as at r ibuições aplicáveis para todas as especialidades do cargo de  médico;  
Prescrever, inst ruir  e acom panhar t ratamentos específicos à especialidade exercida;   Coordenar programas 
e serv iços em saúde, efetuar per ícias,  auditor ias e sindicâncias médicas;  Elaborar documentos e difundir  
conhecimentos da área médica;  Desempenhar out ras at iv idades correlatas.  

Médico Pneumologista 

Na área de Pneumologia : Prestar assistência médica em Pneum ologia efetuando os procedimentos técnicos 
pert inentes à especialidade e executando tarefas afins;  Desempenhar funções da medicina prevent iva e 
curat iva;  realizar  atendimentos,  exames, diagnóst ico, terapêut ica, acompanhamento dos pacientes e 
executar qualquer out ra at iv idade que, por  sua natureza, esteja inserida no âm bito das at r ibuições 
pert inentes ao cargo e área;  Executar no âm bito de sua especialidade as at r ibuições aplicáveis para t odas 
as especialidades do cargo de médico;  Prescrever,  inst ruir  e acompanhar  t ratamentos específicos à 
especialidade exercida;  Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar per ícias, audit or ias e 
sindicâncias médicas;  Elaborar documentos e difundir  conhecimentos da área médica;  Desempenhar out ras 
at iv idades correlatas.  

Médico Cardiologista 
Na área de Cardiologia:  Executar  no âmbit o de sua especialidade as at r ibuições aplicáveis para todas as 
especialidades do cargo de médico;  Realizar  atendimento na área de cardiologia;  Desempenhar  funções de 
medicina prevent iva e curat iva;  Realizar atendimentos, exames, diagnóst ico, terapêut ica e 
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acompanhamento dos pacientes;  bem como executar qualquer out ra at iv idade que, por sua natureza,  
esteja inserida no âmbito das at r ibuições pert inentes ao cargo e à área.  

Médico Pediat ra 

Na área de Pediat r ia:  Prestar  atendimento médico e ambulator ial a pacientes de até 14 anos de idade 
solicitando e interpretando exam es com plementares,  prescrevendo e or ientando t ratamento, 
acompanhando a evolução, regist rando a consulta em documentos própr ios;  Part icipar  de equipe 
mult idisciplinar  na elaboração de diagnóst ico de saúde na área:  analisando dados de morbidade e 
mortalidade, verif icando os serv iços e a sit uação de saúde da comunidade infant il,  para o estabelecim ento 
de pr ior idades nas at iv idades;  Coordenar as at iv idades médico-pediát r icas, acompanhando e avaliação as 
ações desenvolv idas, part icipando do estudo de casos, estabelecendo planos de t rabalho;  Par t icipar  na 
elaboração e/ ou adequação de programas, normas e rot inas v isando a sistemat ização e melhor ia da 
qualidade das ações de saúde prestadas;  Prestar atendimento a cr ianças de creches e escolas,  
periodicamente, coletando dados sobre epidem iologia e programa vacinal;  Desempenhar out ras at iv idades 
correlatas.  

Médico Urologista 

Na área de Urologia:  Realizar procedimentos para diagnóst ico e terapêut ica (clín icas e/ ou cirúrgica)  em  
urologia,  tais como:  afecções da próstata,  anomalias congênitas do sistema urogenital,  ( ilegível) , disfunção 
vesical neurogênicas, disfunção sexual masculina, doenças inflamatórias da próstata, est rutura e função 
renal, h ipert rofia do prepúcio, f im ose e parafim ose, invest igação da função renal, insuficiência renal aguda 
e crônica, infecções do t rato ur inár io, infecções genitais, incont inência ur inár ia, lesões t raumát icas do 
sistema urogenital, lit íase do t rato ur inár io, tumores do t rato ur inár io, t ranstornos da bexiga, da uret ra e 
do pênis,  uret r ite,  etc e DST;  Executar no âm bito de sua especialidade as at r ibuições aplicáveis para t odas 
as especialidades do cargo de médico;  Prescrever,  inst ruir  e acompanhar  t ratamentos específicos à 
especialidade exercida;  Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar per ícias, audit or ias e 
sindicâncias médicas;  Elaborar documentos e difundir  conhecimentos da área médica;  Desempenhar out ras 
at iv idades correlatas.  

Médico Reumatologista 

Na área de Reumatologia:  Realizar avaliação clín ica em  reumatologia, Desempenhar funções da medicina 
prevent iva e curat iva;  realizar atendimentos, exames, diagnóst ico, terapêut ica, acom panham ento dos 
pacientes e executar qualquer out ra at iv idade que, por sua natureza, esteja inser ida no âmbito das 
at r ibuições pert inentes ao cargo e área;  Executar  no âmbito de sua especialidade as at r ibuições aplicáveis 
para t odas as especialidades do cargo de médico;  Prescrever,  inst ruir  e acompanhar  t ratamentos 
específicos à especialidade exercida;  Coordenar programas e serv iços em saúde, efetuar pericias, auditor ias 
e sindicâncias médicas;  Elaborar documentos e difundir  conhecimentos da área médica;  Desem penhar 
out ras at iv idades correlatas.  

 
____________________________________________ 
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ANEXO I I  –  CONTEÚDO PROGRAMÁTI CO 

Nível de Escolaridade: ENSI NO FUNDAMENTAL  
 
PARA OS CARGOS DE BORRACHEI RO, COZI NHEI RO, ENCANADOR, MARCENEI RO, OPERADOR DE MÁQUI NA, PEDREI RO 
E SERRALHEI RO 
LÍ NGUA PORTUGUESA  
I nterpretação de diversos t ipos de textos ( literár ios e não literár ios) . Sinônim os e antônim os. Sent ido própr io e figurado das 
palavras. Ortografia. Ordem alfabét ica. Divisão silábica. 
MATEMÁTI CA  
Operações com  núm eros naturais e fracionár ios:  adição, subt ração, m ult iplicação e divisão. Noções de conjunto. Sistem a de 
m edidas:  tem po, com prim ento e quant idade. Sistem a monetár io brasileiro. Raciocínio lógico. 
CONHECI MENTOS GERAI S 
Fatos e not ícias locais, nacionais e internacionais veiculados a part ir de 1º  de junho de 2021, em meios de com unicação de m assa, 
com o jornais, rádios, I nternet  e televisão. Elementos de polít ica brasileira. Cultura e sociedade:  m úsica, literatura, artes, 
arquitetura, rádio, cinema, teat ro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações cient íf icas na atualidade e seus im pactos 
na sociedade contem porânea. Meio ambiente e cidadania:  problem as, polít icas públicas, aspectos locais e globais. Histór ia e 
geografia do Brasil e do m unicípio de Avaré/  SP. 
 
PARA O CARGO DE ELETRI CI STA 
LÍ NGUA PORTUGUESA 
I nterpretação de texto. Significação das palavras:  sinônim os, antônim os, sent ido próprio e figurado das palavras. Ortografia Oficial. 
Pontuação. Acentuação. Em prego das classes de palavras:  substant ivo, adjet ivo, num eral, verbo. Concordância verbal e nom inal.  
Reconhecim ento de frases corretas e incorretas. 
MATEMÁTI CA 
Operações com núm eros naturais e fracionár ios:  adição, subt ração, m ult iplicação e divisão. Sistem a de Medidas Legais. 
Porcentagem . Sistem a m onetário brasileiro. Resolução de situações problem a. Relação entre grandezas:  tabelas e gráficos. 
Raciocínio lógico. 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
1.Noções de Elet r icidade:  const ituição da m atér ia;  condutores;  isolantes;  carga elét r ica;  campo elét r ico;  potencial elét r ico;  
diferença de potencial;  corrente elét r ica;  energia elétr ica;  potência elét r ica e resistores. 2.Noções de Elet rom agnet ismo. 3.Circuitos 
elét r icos monofásicos e t r ifásicos. 4.Medidas elétr icas e ut ilização de inst rum entos de m edidas. 5.Acionam entos de m áquinas 
elét r icas. 6.Disposit ivos de proteção de equipam entos e do sistem a elét r ico. 7.I mplantação, funcionam ento e t ipos de sistem as de 
aterram ento. 8.I nstalações elét r icas de baixa tensão e a norm a brasileira ABNT NBR-5410. 9.Segurança no Trabalho:  NR10 básica 
e com plementar, ut ilização dos Equipam entos de Proteção I ndividual – EPI , e dos Equipam entos de Proteção Colet iva – EPC. 
 
PARA O CARGO DE BORRACHEI RO  
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Noções de segurança do t rabalho:  Acidentes de t rabalho, Conceitos, Causas e prevenção;  Uso correto de Equipam entos de proteção 
individual (EPI )  e Equipam entos de proteção colet iva (EPC);  Higiene pessoal. Ferram entas:  Conhecimento sobre as ferram entas e 
ident if icação de m ater iais própr ios que o cargo exige;  Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos;  Conhecimento 
de m aquinas vulcanizadoras e Com pressores de ar. Pneus:  Conhecimento dos elem entos de Com posição;  Tipos dos pneus;  
Especificações;  Tipos de Reparos;  Pressão;  Concerto;  Montagem;  Desm ontagem ;  Desgastes;  Calibragem ;  Balanceamento. Rodas:  
Tipos;  Composição. Dem ais conhecim entos com pat íveis com  as atr ibuições do cargo.  
 
PARA O CARGO DE COZI NHEI RO  
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Conhecim entos específicos na área e uso adequado de equipam entos e m ateriais;  Higiene na m anipulação dos alim entos;  
prevenção de acidentes;  higiene do m anipulador de alim entos;  Noções e técnicas de seleção de alim entos para o preparo de 
refeições;  noções e conhecim entos de gêneros e produtos alim ent ícios ut ilizados no preparo das refeições;  recebim ento, 
arm azenam ento, acondicionam ento e disposição desses gêneros;  procedim entos para econom ia de energia elétr ica e água. 
Lim peza, m anutenção e organização dos utensílios e equipam entos de cozinha. Noções de Segurança no t rabalho e prevenção de 
acidentes. Resolução-RDC Anvisa nº  216/ 04. Dem ais conhecim entos compat íveis com as at r ibuições do cargo. 
 
PARA O CARGO DE ENCANADOR  
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Linha de tubos e conexões de PVC roscável e soldável;  Linha de tubos e conexões de PVC esgoto, sér ie norm al e reforçada;  Linha 
de tubos e conexões de PVC para águas pluviais;  Linha de tubos e conexões de CPVC, COBRE, PPR e PEX;  Determinação de 
com prim ento de tubos;  Leitura e interpretação de projetos hidráulicos e sanitár ios;  Tubulações subterrâneas e aéreas;  Mater iais 
ut ilizados na soldagem de PVC, junta elást ica em PVC, na vedação das roscas em  PVC, na soldagem de CPVC, na term ofusão em 
PPR e na soldagem  de COBRE;  Execução de juntas de termo fusão em  PPR;  Execução de juntas em  PEX;  Disposit ivos hidráulicos 
e sanitár ios;  I nstalação de caixa d’água;  I nstalação de água fr ia em  banheiro;  I nstalação de água quente em  banheiro;  I nstalação 
de sistem a hidráulico de bombeamento;  I nstalação de sistem a hidráulico de pressur ização;  Fixação de tubulações hidráulicas e 
sanitár ias;  I nstalação de esgoto e vent ilação em  banheiro;  I nstalação de águas pluviais;  Noções de decliv idade;  Execução de 
diagnóst ico em  instalações hidráulica e sanitár ia;  Manutenção em  componentes hidráulicos;  Execução de teste de estanqueidade;  
Linhas de louças sanitár ias e disposit ivos hidráulicos;  I nstalação e ajuste de equipamentos sanitár ios, acessór ios e acabamentos;  
Execução de teste de estanqueidade em equipam entos sanitár ios e acessór ios;  I dent if icação de falhas em  equipam entos e 
acessórios;  Execução de m arcação, cortes e furos em  paredes e pisos;  Higiene e segurança no t rabalho.  
 
PARA O CARGO DE MARCENEI RO  
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS  
Noções das diversas espécies, qualidades e característ icas das madeiras, compensados, aglomerados, chapa dura (duratex e 
eucatex) e lâm inas de m adeira. Tipos de cola e im perm eabilizantes. Diferentes t ipos de equipam entos e ferram entas elét r icas e 

34Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 05 de setembro de 2022 Ano VI | Edição nº 1380 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

ESTÂNCI A TURÍ STI CA DE AVARÉ/ SP 
CONCURSO PÚBLI CO -  EDI TAL Nº  0 1 / 2 0 2 2  

( alterado pela Ret ificação nº  0 1 )  
 

m anuais ut ilizados na profissão:  serras elét r icas de bancada ou portáteis, m artelo, furadeira, form ão, plaina, desempenadeira e 
out ros. Confecção e m ontagem  de est ruturas e peças projetadas sob medida. Construção de m óveis em  geral. I nterpretação de 
desenhos, esboços e plantas. Noções básicas de planejam ento e organização na execução dos serviços de m arceneiro. Ferram entas 
e equipam entos ut ilizados em  m arcenaria e suas ut ilizações. Nom enclatura de equipam entos e peças que são ut ilizadas pelo 
m arceneiro. Equipam entos de Proteção I ndividual pert inentes ao exercício da função. Segurança do trabalho. 
 
PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUI NA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Legislação e Sinalização de Trânsito. Norm as gerais de circulação e conduta. Direção defensiva. Pr im eiros Socorros. Proteção ao 
Meio Am biente. Cidadania. Noções de m ecânica básica de autos. Conhecimentos sobre condução, m anutenção, lim peza e 
conservação de veículos;  Lei nº  9.503 de 23/ 09/ 97, que inst itui o Código de Trânsito Brasileiro.  
 
PARA O CARGO DE PEDREI RO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Conhecimentos sobre Equipam entos de Proteção I ndividual – EPI s;  Conhecimento sobre dem arcação da obra;  m ater iais básicos 
de construção civil (areia, cim ento, cal, pedra, etc) ;  equipam entos e ferram entas;  nível e prum o;  concretos e argam assas;  
fundações;  alvenar ias;  lajes;  m ater iais de acabam ento;  im permeabilização e medidas.  
 
PARA O CARGO DE SERRALHEI RO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Noções das diversas espécies, qualidades e característ icas das ferros, aços e chapas. Diferentes t ipos de equipam entos e 
ferram entas elét r icas e m anuais ut ilizados na profissão:  serras elét r icas de bancada ou portáteis, m artelo, furadeira, form ão, 
plaina, desem penadeira e out ros. Confecção e m ontagem de est ruturas e peças projetadas sob medida. Const rução de est ruturas 
em  geral. Confecção, reparação e instalação de peças e elem entos diversos em  chapas de m etal.  Barras perfiladas de m ater iais 
ferrosos e não ferrosos. I nterpretação de desenhos, esboços e plantas. Noções básicas de planejam ento e organização na execução 
dos serviços de serralheiro. Ferramentas e equipamentos ut ilizados em serralher ia e suas ut ilizações. Nomenclatura de 
equipam entos e peças que são ut ilizadas pelo serralheiro. Equipam entos de Proteção I ndividual pert inentes ao exercício da função. 
Segurança do t rabalho. NBR 16247: 2013 

 
 

N ível de Escolaridade: ENSI NO MÉDI O/  TÉCNI CO 
 
PARA OS CARGOS DE AGENTE DE COMPRAS, AGENTE DE SANEAMENTO E VETORES, AUXI LI AR DE DENTI STA, 
AUXI LI AR DE FARMÁCI A, TÉCNI CO DE SEGURANÇA NO TRABALHO, TÉCNI CO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO, 
TÉCNI CO EM I MOBI LI ZAÇÃO ORTOPÉDI CA, TÉCNI CO EM MANUTENÇÃO EM EQUI PAMENTO DE I NFORMÁTI CA, 
TÉCNI CO EM RX E TÉCNI CO EM TELECOMUNI CAÇÕES 
LÍ NGUA PORTUGUESA  
I nterpretação de texto. Significação das palavras:  sinônim os, antônim os, parônim os, hom ônim os, sent ido própr io e figurado das 
palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Em prego das classes de palavras:  substant ivo, adjet ivo, num eral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sent ido que im prim e às relações ent re as orações) . Concordância verbal e 
nom inal. Regência verbal e nom inal. Colocação pronom inal. Crase. Sintaxe.  
MATEMÁTI CA  
Resolução de situações-problem a. Núm eros I nteiros:  Operações, Propr iedades, Múlt iplos e Divisores;  Números Racionais:  
Operações e Propriedades. Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de Três Sim ples. Porcentagem . Juros Sim ples. 
Sistem a de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometr ia:  cálculo de área e cálculo de volum e. Relação ent re grandezas:  tabelas 
e gráficos. Raciocínio Lógico.  
 
PARA OS CARGOS DE AGENTE DE COMPRAS, AGENTE DE SANEAMENTO E VETORES, AUXI LI AR DE DENTI STA E 
AUXI LI AR DE FARMÁCI A 
CONHECI MENTOS EM I NFORMÁTI CA 
Conhecim entos em inform át ica:  MS-Windows 7 ou versões m ais recentes:  área de t rabalho, área de t ransferência, ícones, barra 
de tarefas e ferramentas, comandos e recursos;  unidades de arm azenam ento;  conceito de pastas, diretór ios, arquivos e atalhos;  
v isualização, exibição e m anipulação de arquivos e pastas;  uso dos m enus, program as e aplicat ivos;  painel de cont role;  interação 
com  o conjunto de aplicat ivos MS-Office 2010 ou versões m ais recentes. MS-Word 2010 ou versões m ais recentes:  barra de 
ferram entas, com andos, atalhos e recursos;  editoração e processam ento de textos;  propr iedades e est rutura básica dos 
documentos;  dist r ibuição de conteúdo na página;  form atação;  cabeçalho e rodapé;  tabelas;  impressão;  inserção de 
objetos/ im agens;  campos predefinidos;  envelopes, et iquetas, m ala-direta;  caixas de texto. MS-Excel 2010 ou versões m ais 
recentes:  barra de ferram entas, com andos, atalhos e recursos;  funcionalidades e est rutura das planilhas;  configuração de painéis 
e células;  linhas, colunas, pastas, tabelas e gráficos;  formatação;  uso de fórm ulas, funções e m acros;  im pressão;  inserção de 
objetos/ im agens;  campos predefinidos;  cont role de quebras e num eração de páginas;  validação de dados e obtenção de dados 
externos;  f ilt ragens e classificação de dados. Correio Elet rônico:  com andos, atalhos e recursos;  uso do correio elet rônico;  preparo 
e envio de mensagens;  anexação de arquivos;  m odos de exibição;  organização de e-mails, gerenciador de contatos. I nternet :  
barra de ferram entas, com andos, atalhos e recursos dos pr incipais navegadores;  navegação e pr incípios de acesso à internet ;  
downloads;  conceitos de URL, links, sites, vírus, busca e impressão de páginas. 
 
PARA OS CARGOS DE TÉCNI CO DE SEGURANÇA NO TRABALHO, TÉCNI CO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO, TÉCNI CO 
EM I MOBI LI ZAÇÃO ORTOPÉDI CA, TÉCNI CO EM MANUTENÇÃO EM EQUI PAMENTO DE I NFORMÁTI CA, TÉCNI CO EM RX 
E TÉCNI CO EM TELECOMUNI CAÇÕES 
CONHECI MENTOS GERAI S 
Fatos e not ícias locais, nacionais e internacionais veiculados a part ir de 1º  de junho de 2021, em meios de com unicação de m assa, 
com o jornais, rádios, I nternet  e televisão. Elementos de polít ica brasileira. Cultura e sociedade:  m úsica, literatura, artes, 
arquitetura, rádio, cinema, teat ro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações cient íf icas na atualidade e seus im pactos 
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na sociedade contem porânea. Meio ambiente e cidadania:  problem as, polít icas públicas, aspectos locais e globais. Histór ia e 
geografia do Brasil e do m unicípio de Avaré/  SP. 
 
PARA O CARGO DE AGENTE DE COMPRAS 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS  
NOÇÕES DE DI REI TO:  Atos Adm inist rat ivos:  conceitos, requisitos, at r ibutos, validade, eficácia, v igência, espécie, exter ior ização, 
ext inção, revogação, anulação, convalidação, atos vinculados, discr icionár ios, inexistentes, nulos e anuláveis, de direito pr ivado;  
Procedim ento Adm inist rat ivo:  devido processo legal, licitação:  Lei nº  8.666/ 93, conceito, f inalidade, objeto, pr incípios, 
m odalidades, dispensabilidade, inelegibilidade, adjudicação, homologação e anulação;  Bens Públicos:  conceito, classificação, 
aquisição, uso, im prescr it ibilidade, im penhorabilidade, e não oneração, concessão, perm issão, autor ização, servidões 
adm inist rat ivas, da alienação dos bens públicos;  Contratos adm inist rat ivos:  conceitos, princípios, requisitos e execução;  Direito 
Const itucional – Const ituição:  conceito e espécies, interpretação e aplicabilidade das norm as const itucionais, cont role da 
const itucionalidade, órgãos e form as;  Adm inist ração Pública:  conceito, pr incípios, controle interno e controle externo – Tr ibunal 
de Contas. Dos cr im es contra a Adm inist ração Pública. Cr im es contra as finanças públicas (Lei nº  10.028 de 19/ 10/ 00) . Lei 
Complem entar nº  101/ 00. 
 
PARA O CARGO DE AGENTE DE SANEAMENTO E VETORES 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS  
Conhecim entos do Sistem a Único de Saúde (SUS) . Noções de ét ica e cidadania. Noções básicas de epidem iologia, aspectos 
epidem iológicos, agentes et iológicos, vetores e reservatór ios, m odos de t ransm issão, período de t ransm issibilidade, período de 
incubação, suscet ibilidade, vacinas e im unidade. Controle vetor ial quím ico e físico, t ratam ento focal e per ifocal. Program as de 
erradicação e controle de doenças em  execução. Manuseio de inset icida e uso de E.P.I . Conhecim entos sobre vigilância, prevenção 
e controle de endem ias, observados procedimentos da área de vigilância de saúde da Secretar ia Municipal de Saúde. Avaliação 
das áreas de r isco ambiental e sanitár io. Protocolo de exam es de laboratór io. Noções básicas de epidem iologia, meio am biente e 
saneamento. Noções básicas de Esquistossom ose. Leishm aniose:  característ icas epidem iológicas:  ciclo, m odo de t ransm issão, 
período de incubação, suscet ibilidade e im unidade;  aspectos clínicos no cão;  medidas prevent ivas dir igidas à população hum ana, 
ao vetor e à população canina. Dengue:  noções sobre a dengue, biologia dos vetores, operações de cam po, reconhecim ento 
geográfico, tratam ento focal, t ratam ento per ifocal, bloqueio, equipam entos de proteção individual, form as de controle. Programa 
Nacional de Controle da Dengue;  Febre Chikungunya e Zika Vírus:  o que é, significado do nome, área de circulação, situação nas 
Am éricas, t ransm issão, not if icação de caso e prevenção;  Controle ét ico da população de cães e gatos:  guarda responsável e 
controle populacional de cães e gatos. Raiva:  noções sobre a doença, vacinação ant ir rábica anim al, cont role de morcegos em áreas 
urbanas. Roedores /  Leptospirose:  cont role de roedores em  áreas urbanas;  leptospirose:  sintom as, t ransm issão, prevenção. 
Anim ais peçonhentos:  ofídeos, aracnídeos (aranhas e escorpiões)  e lepidópteros (Lonom ia oblíqua) :  noções básicas sobre controle, 
prevenção de acidentes e pr im eiros socorros.  
 
PARA O CARGO DE AUXI LI AR DE DENTI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS  
Odontologia Prevent iva – higiene dental, placa bacter iana, cár ie e doença periodontal (et iologia, prevenção e controle) ;  flúor 
(com posição e aplicação) ;  Processo Saúde/ Doença – levantam entos epidem iológicos:  noções de vigilância à Saúde, Mater iais, 
Equipam entos e I nst rum entais – m anutenção e conservação;  Mater iais dentár ios – forradores e restauradores;  Ester ilização e 
Desinfecção. Ét ica profissional. Adm inist ração e organização do consultór io odontológico. Noções de Atendim ento ao Paciente:  
agendam ento, recepção, anam nese e preenchim ento de ficha clínica e odontogram a. Fatores de Risco no Trabalho, form as de 
prevenção. 
 
PARA O CARGO DE AUXI LI AR DE FARMÁCI A 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
A Farm ácia hospitalar e o controle de infecções hospitalares. Arm azenam ento e conservação de m edicam entos. Sistem a de 
dispensação de medicam entos em farm ácia ambulator ial e hospitalar. I nterpretação de prescr ições m édicas. Legislação 
farm acêut ica:  Regulam ento de Medicam entos Genéricos:  critér ios para prescr ição e dispensação Regulam ento Técnico sobre Boas 
Prát icas de Manipulação de Medicam entos para uso Hum ano em Farm ácias. Preparo de medicam entos citotóxicos. Vias de 
adm inist ração de form as farm acêut icas. Sistem a de m edidas de m assa. Term inologia básica em  farm ácia:  droga, fárm aco, 
m edicam ento, denom inação com um  brasileira, especialidade farm acêut ica. Legislação relacionada à área. 
 
PARA O CARGO DE TÉCNI CO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Qualidade de vida no t rabalho. Acidente do t rabalho, doenças profissionais e doenças do t rabalho. Psicopatologias do t rabalho. 
I mprudência, im perícia e negligência. Higiene. NR's. Equipam ento de Proteção I ndividual e Colet iva. Tipos de r iscos, prevenção e 
proteção. Manutenção prevent iva, corret iva e predit iva. Ergonom ia. I nsalubr idade e Periculosidade. I ncêndios:  causas, classes, 
ext intores e prevenção. Sinalização de segurança. Mapa de r iscos.  
 
PARA O CARGO DE TÉCNI CO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS  
Código de ét ica dos profissionais de enferm agem . Agravos à saúde do t rabalhador;  Saúde m ental;  Sistem as sensor iais, respiratór io 
e cardiovascular;  Câncer;  Sistem a m usculoesquelét ico;  Sangue;  Sistem as nervoso, digest ivo, renal-ur inár io e reprodut ivo;  
Doenças da pele. Aspectos legais da enferm agem  do t rabalho;  Responsabilidades em relação à segurança e saúde ocupacional;  
Saúde ocupacional como um  direito hum ano;  Convenções da Organização I nternacional do Trabalho;  Norm as regulamentadoras 
do Ministér io do Trabalho e Em prego. Biossegurança;  Pr incípios gerais de biossegurança, higiene e profilaxia;  Gerenciam ento do 
descarte de resíduos, fluídos, agentes biológicos, físicos, quím icos e radioat ivos;  Meios de propagação e isolamento em  doenças 
infectocontagiosas. Bioét ica;  Pr incípios fundam entais;  Direitos e deveres do técnico em enferm agem . Epidem iologia ocupacional;  
Método epidem iológico aplicado à saúde e segurança ocupacional;  Est ratégias e técnicas epidem iológicas de avaliação da 
exposição;  Medidas de exposição no local de t rabalho;  Medição dos efeitos das exposições;  Avaliação de causalidade e ét ica em 
pesquisa epidem iológica. Ergonom ia;  Pr incípios de ergonom ia e biom ecânica;  Ant ropom etria e planejamento do posto de t rabalho;  
Análise ergonôm ica de at iv idades;  Prevenção da sobrecarga de t rabalho em  linhas de produção;  Prevenção de distúrbios 
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relacionados ao t rabalho. Gestão ambiental e saúde dos t rabalhadores;  Relações ent re saúde am biental e ocupacional;  Saúde e 
segurança ocupacional e o meio ambiente;  Gestão am biental e proteção dos t rabalhadores;  Gestão em  saúde:  planejam ento, 
im plementação e avaliação de polít icas, planos e programas de saúde nos locais de trabalho. Procedim entos de enferm agem ;  
Ver if icação de sinais vitais;  Oxigenoterapia, aerossolterapia e curat ivos;  Adm inist ração de m edicam entos e coleta de m ater iais 
para exam e. Proteção e prom oção da saúde nos locais de t rabalho;  Program as prevent ivos;  Avaliação do r isco em  saúde;  
Condicionamento físico e program as de apt idão;  Programas de nutr ição;  Proteção e prom oção de saúde;  Doenças infecciosas;  
Program as de controle do tabagism o, álcool e abuso de droga;  Gestão do est resse. Program a de prevenção de r iscos am bientais;  
Higiene ocupacional;  Prevenção de acidentes;  Polít ica de segurança, liderança e cultura;  Proteção Pessoal. Toxicologia;  Toxicologia 
e Epidem iologia;  Monitoração biológica;  Toxicocinét ica;  Toxicologia básica;  Agentes quím icos no organismo;  Toxicocinét ica;  
Toxicodinâm ica dos agentes quím icos. Conduta ét ica dos profissionais da área de saúde. 
 
PARA O CARGO DE TÉCNI CO EM I MOBI LI ZAÇÃO ORTOPÉDI CA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS  
Aparelho locomotor:  m embros super iores, infer iores e coluna vertebral. Pr incipais ossos, m úsculos, tendões, vasos, nervos e 
art iculações (cart ilagem  art icular, cápsula e ligam entos) . Distúrbios ortopédicos pr incipais:  Contusões, entorses, luxações, fraturas, 
fer idas, distensão ou est iramento m uscular, roturas de m úsculo, tendão ou ligam ento. Distúrbios osteoart iculares relacionados ao 
t rabalho:  tendinites, tenossinovites, m ialgias, sinovites e bursites. Malform ações congênitas e de desenvolvim ento:  luxação 
congênita do quadr il, torcicolo, pés “ tortos” , escolioses e cifoses. Sinais e sintom as com uns dos distúrbios ortopédicos:  Dor  (algias) , 
parestesia (dorm ência, form igam ento) , palidez, cianose, ausência de pulso, paralisia sensit ivo-motora. Tum efação, edem a, 
hem atom a, equim ose, crepitação óssea, deform idades. Mobilidade anorm al. I ncapacidade funcional incompleta ou com pleta. 
Noções sobre t ratamento:  Tratam ento conservador ou incruento ou não cirúrgico. Redução incruenta. Tratam ento cruento ou 
cirúrgico. Redução cruenta +  osteossíntese. Osteotom ias. Artroplast ias. I mobilizações provisór ias ou definit ivas:  Mater iais 
ut ilizados. Tipos de im obilizações. Enfaixam entos e bandagens. Talas ou goteiras gessadas ou não. Aparelhos gessados (gessos 
circulares) . Trações cutâneas ou esquelét icas. Denom inações conforme região ou segm entos imobilizados. Cuidados pré, durante 
e pós im obilizações. Complicações das imobilizações. Aberturas no gesso ( janelas, fendas com  alargam ento ou estreitam ento, 
cunhas corret ivas no gesso) . Ret irada de talas, gessos ou t rações. 

PARA O CARGO DE TÉCNI CO EM MANUTENÇÃO EM EQUI PAMENTO DE I NFORMÁTI CA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS  
1 – COMPUTADORES:  Noções Básicas de Montagem e I nstalação de Com putadores;  Organização e Arquitetura de Computadores;  
Componentes de um Computador (hardware e software) . Sistem as Operacionais:  Funções Básicas – MS Windows SERVER 
2003/ 2008, Windows 10, Windows 7 e Linux, Banco de Dados:  Organização de Arquivos e Métodos de Acesso;  Sistem as 
Gerenciadores de Bancos de Dados. Rede de Com putadores:  Fundam entos de Com unicação de Dados;  Meios Físicos;  Protocolos 
de Serviços;  Arquitetura Cliente-servidor;  Conceitos de I nternet  e I nt ranet , Est ruturas de Com unicação LAN e WAN, Serviços de 
Com unicação I P coorporat ivos, Suíte de Aplicat ivos Microsoft  Office, Planilha Elet rônica, Editor de Texto, Editor de Apresentações. 
Segurança:  Backup, Ant ivírus e Firewall. 2 -  MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES:  Conceitos básicos;  Sistem as de num eração. 
Organização de m emória. Sistem as Operacionais:  Conceitos básicos;  Sistem as operacionais de rede;  I nstalação e configuração de 
softwares em  ambiente Micro Windows (a part ir do Windows 7 Professional) ;  Dist r ibuições Linux;  I nstalação e configuração de 
softwares em  ambiente Linux. Banco de Dados;  Proteção ao meio am biente:  Ut ilização de m ater iais, conservação, descarte e 
im pactos am bientais. Conceitos básicos em projetos e desenvolvim ento de websites, linguagens HTML, CSS, Java Script  e XHTML;  
noção e definição de browsers de I nternet  e ut ilização de im agens padrão web (JPG, GI F, BI TMAP e PNG);  conhecimento nos 
softwares para cr iação, anim ação e diagram ação de websites:  Noções de Linguagem  PHP e Linguagem  SQL. Computadores padrão 
Desktop (computador de m esa) :  arquitetura e funcionamento, característ icas de com ponentes de hardware (placas, m em ória RAM, 
barram entos, discos rígidos) , disposit ivos de ent rada e saída, instalação e configuração de per ifér icos. I nstalação, configur ação, 
lim peza e m anutenção de m icrocomputadores e im pressoras a jato de t inta e laser. I nstalação e configuração dos Sistemas 
Operacionais Windows (7 e 10)  e Linux (Ubuntu) . Suíte de aplicat ivos para uso em  escr itório e dom ést ico (pacote MS-Office e Libre 
Office) , instalação e configuração de browsers ( I nternet Explorer, Google Chrom e e Mozilla Firefox ) conceitos de URL, links, sites, 
busca e impressão de páginas. Noções de redes de computadores:  Topologias lógicas e físicas, protocolos TCP/ I P, DNS, TELNET, 
FTP e HTTP, serviços (DHCP, DNS, WI NS) , adm inist ração de contas de usuár ios, fundamentos e m anutenção de infraest rutura de 
rede local (cabeamento, comunicação, placas de redes) , instalação e configuração de disposit ivos de rede (Hub, Roteadores, 
Wireless, Modem, Switch) .  
 
PARA O CARGO DE TÉCNI CO EM RX 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Anatom ia e técnicas radiológicas:  crânio, m astóides e sela turca, coluna cervical, torácica, lom bo-sacra e do cóccix, bacia e 
art iculações locais, mem bros infer iores e super iores, tórax, abdom e. At itude ét ica e profissional do Técnico em Radiologia. Efeitos 
biológicos das radiações e meios de proteção. I dent ificação dos equipam entos radiológicos, seus com ponentes e acessórios, 
ut ilização e funcionamento. Legislação do Sistem a Único de Saúde -  SUS. Processamento de film e radiológico. Conhecim ento em 
Saúde Pública:  Const ituição Federal 1988 -  Art . 196 a 200;  Lei 8.080/ 90;  Lei 8.142/ 90 Portar ia 373, 27/ 02/ 2002 -  NOAS 01/ 2002;  
Manual Técnico Regulação, Avaliação e Auditor ia do SUS - Ministér io da Saúde 2006, Departam ento de Regulação, Avaliação e 
Controle de Sistem as, Departam ento Nacional de Auditor ia do SUS. RESOLUÇÃO CONTER Nº  06, DE 28-05-2009 e alterações. LEI  
Nº  7.394, DE 29 DE OUTUBRO DE 1985 e alterações. Exam es Contrastados. Tom ografia Com putador izada, Ressonância Magnét ica, 
Radioterapia, Mamografia e dem ais exam es. 
 
PARA O CARGO DE TÉCNI CO EM TELECOMUNI CAÇÕES 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Elet r icidade Básica. Sistem as analógicos e digitais. Ondas elet rom agnét icas. Circuitos elét ricos. Elet rônica Digital. Elet rônica Linear. 
Sistem as de Telefonia. Com utação. Antenas e Fibras Ópt icas. Teleprocessam ento. Telecom unicações. Rede de Com unicação de 
Dados. Transm issão. Redes e Protocolos. Mult iplexadores Analógicos e Digitais. Elementos Básicos da Rede de Telecomunicações.  
Cabos ópt icos. Dim ensionam ento de enlaces ópt icos. 

Nível de Escolaridade: ENSI NO SUPERI OR  
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PARA OS CARGOS DE BI BLI OTECÁRI O, BI ÓLOGO, DENTI STA, ENGENHEI RO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 
ENGENHEI RO DE TRÁFEGO, ENGENHEI RO ELETRI CI STA, FONOAUDI ÓLOGO, MÉDI CO CLÍ NI CO GERAL, MÉDI CO DO 
TRABALHO, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  ANGI OLOGI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  CARDI OLOGI STA, MÉDI CO 
ESPECI ALI STA –  ENDOCRI NOLOGI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  GI NECOLOGI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  
I NFECTOLOGI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  NEUROLOGI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  OFTALMOLOGI STA, MÉDI CO 
ESPECI ALI STA –  ORTOPEDI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  PEDI ATRA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  PNEUMOLOGI STA, 
MÉDI CO ESPECI ALI STA –  PSI QUI ATRA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  REUMATOLOGI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  
UROLOGI STA, MONI TOR DE ESPORTE E LAZER, NEUROPSI CÓLOGO, NUTRI CI ONI STA, PROCURADOR JURÍ DI CO E 
TERAPEUTA OCUPACI ONAL 
LÍ NGUA PORTUGUESA 
I nterpretação de texto. Significação das palavras:  sinônim os, antônim os, parônim os, hom ônim os, sent ido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Em prego das classes de palavras:  substant ivo, adjet ivo, num eral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sent ido que im prim e às relações ent re as orações) . Concordância verbal e 
nom inal. Regência verbal e nom inal. Colocação pronom inal. Crase. Sintaxe.  
MATEMÁTI CA  
Resolução de situações-problem a. Núm eros I nteiros:  Operações, Propr iedades, Múlt iplos e Divisores;  Números Racionais:  
Operações e Propriedades. Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de Três Sim ples. Porcentagem . Juros Sim ples. 
Sistem a de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometr ia:  cálculo de área e cálculo de volum e. Relação ent re grandezas:  tabelas 
e gráficos. Raciocínio Lógico.  
 
PARA OS CARGOS DE BI BLI OTECÁRI O, BI ÓLOGO, DENTI STA, ENGENHEI RO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 
ENGENHEI RO DE TRÁFEGO, ENGENHEI RO ELETRI CI STA, FONOAUDI ÓLOGO, MONI TOR DE ESPORTE E LAZER, 
NEUROPSI CÓLOGO, NUTRI CI ONI STA, PROCURADOR JURÍ DI CO E TERAPEUTA OCUPACI ONAL 
CONHECI MENTOS GERAI S 
Fatos e not ícias locais, nacionais e internacionais veiculados a part ir de 1º  de junho de 2021, em meios de com unicação de m assa, 
com o jornais, rádios, I nternet  e televisão. Elementos de polít ica brasileira. Cultura e sociedade:  m úsica, literatura, artes, 
arquitetura, rádio, cinema, teat ro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações cient íf icas na atualidade e seus im pactos 
na sociedade contem porânea. Meio ambiente e cidadania:  problem as, polít icas públicas, aspectos locais e globais. Histór ia e 
geografia do Brasil e do m unicípio de Avaré/  SP. 
 
PARA OS CARGOS DE MÉDI CO CLÍ NI CO GERAL, MÉDI CO DO TRABALHO, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  ANGI OLOGI STA, 
MÉDI CO ESPECI ALI STA –  CARDI OLOGI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  ENDOCRI NOLOGI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA 
–  GI NECOLOGI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  I NFECTOLOGI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  NEUROLOGI STA, MÉDI CO 
ESPECI ALI STA –  OFTALMOLOGI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  ORTOPEDI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  PEDI ATRA, 
MÉDI CO ESPECI ALI STA –  PNEUMOLOGI STA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  PSI QUI ATRA, MÉDI CO ESPECI ALI STA –  
REUMATOLOGI STA E MÉDI CO ESPECI ALI STA –  UROLOGI STA 
POLÍ TI CAS DE SAÚDE 
Sistem a Único de Saúde:  pr incípios básicos, lim ites, perspect ivas, diret r izes e bases da im plantação. Organização da Atenção 
Básica no Sistem a Único de Saúde. Reform a Sanitár ia e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. I ndicadores de 
nível de saúde da população. Polít icas de descentralização e atenção pr im ária à Saúde. Est ratégias de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde. Program a de Saúde da Fam ília – PSF. Preenchim ento de Declaração de Óbito. Doenças de not if icação 
com pulsór ia. Portar ia 336 GM/ MS. Lei Federal nº  10.216/ 2001. Art . 196 a 200 da Const ituição Federal. Lei nº  8.080 de 19/ 09/ 90. 
Lei nº  8.142 de 28/ 12/ 90. Decreto nº  7.508 de 28 de junho de 2011. Portar ia nº  399/ GM de 22 de fevereiro de 2006. Portar ia nº  
2.436 de 21 de setem bro de 2017, que aprova a Polít ica Nacional de Atenção Básica. Portaria Norm a Operacional Básica do Sistema 
Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norm a Operacional da Assistência à Saúde/ SUS – NOAS-SUS 01/ 02. 
 
PARA O CARGO DE BI BLI OTECÁRI O 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Form ação e inform ação profissional, legislação e ét ica. Fontes inst itucionais:  cent ros, serviços e sistem as de docum entação. 
Processos e técnicas. Organização e adm inist ração de bibliotecas. Form ação e desenvolvim ento de coleções. Planejam ento 
bibliotecário. Docum entação e inform ação:  conceito, desenvolv im ento e est rutura de docum entação. Classificação Decim al de 
Dewey (CDD). Classificação Decim al Universal (CDU). Catalogação descr it iva AACR2. I ndexação, resumos e tesauros:  noções 
básicas. NBR 6023 (versão atualizada) . Serviço de referências. Centro de docum entação e o papel do bibliotecário. Ut ilização e 
dissem inação da inform ação. Organização de arquivo. Uso e acesso à base de dados, I NTERNET e fontes de inform ação on- line.  
 
PARA O CARGO DE BI ÓLOGO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Taxonom ia:  caracter ização geral dos seres vivos. Classificação:  reinos da natureza. Ecologia:  ecossistem as, biociclo, talassociclo, 
lim nociclo, epinociclo;  dinâm ica de populações;  ciclos biogeoquím icos;  poluição e seus efeitos:  t ipos de poluição, Bioindicadores 
de poluição;  fluxo de energia;  relações ecológicas;  eut rofização e seus efeitos;  sucessão ecológica;  biom as brasileiros;  fatores 
biót icos e abiót icos. Endem ias;  endem ias im portantes do Brasil;  pr incipais verm inoses;  protozoonoses e bacter ioses brasileiras. 
Genét ica;  genét ica de m elhoram entos;  t ransgênicos;  clonagem ;  genom a hum ano;  geneterapia hum ana. Evolução;  fatores 
evolut ivos. Biologia celular;  proteínas;  ácidos nucleicos;  bioenergét ica [ fotossíntese – respiração celular – ferm entação] . Botânica;  
diversidade e reprodução;  sistem át ica vegetal;  DSTs:  doenças sexualm ente transm issíveis. Saúde pública;  mortalidade infant il e 
suas causas;  lixo;  am biente;  sociedade e educação. Dem ais conhecim entos com pat íveis com as atr ibuições do cargo.  
 
PARA O CARGO DE DENTI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Saúde Pública:  índices, sistema de atendim ento. Bioét ica em Odontologia. Diagnóst ico das pr incipais doenças bucais. Noções sobre 
terapêut ica odontológica. Sem iologia em saúde Bucal-  exam e clínico, anam nese, exam es com plem entares e diagnóst ico das 
afecções da boca. AI DS -  consequências na cavidade oral. Procedim entos básicos de dent íst ica operatór ia e restauradora:  técnica 
e t ipos de preparo, m ater iais dentár ios. Oclusão. Prevenção:  higiene dental, selantes, técnica invasiva e aplicação de flúor ( tópico 
e sistêm ico) . Farm acologia:  anestésicos, ant i- inflam atór ios e ant ibiot icoterapia. Per iodont ia:  t ipo e classificação das doenças, 
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raspagem e procedim entos básicos. Pediat r ia:  t ipos de preparo, m ater ial forrador e restaurador, t raum atologia. Cirurgia, Pronto 
atendim ento:  urgência e em ergência. Endodont ia:  diagnóst ico e t ratam ento das lesões endodônt icas. Métodos de desinfecção e 
ester ilização. Noções de biossegurança em odontologia. Código de Ét ica Odontológica. 
 
PARA O CARGO DE ENGENHEI RO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
I nt rodução a Engenharia de Segurança do Trabalho. Psicologia aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho. Legislação e 
norm as técnicas. Gerência de r iscos. Ergonom ia. Prevenção e cont role de r iscos em m áquinas, equipam entos e instalações. 
Segurança I ndust r ial e Saúde -  Prevenção e com bate a incêndios. Explosão e explosivos. Calor e fr io. I lum inação. Produtos 
quím icos. Equipam entos de proteção individual (EPI ’s) . Equipam entos de proteção colet iva (EPC’s) ;  Segurança e Saúde no Trabalho 
-  Conceito de acidente do t rabalho. Causas de acidentes do t rabalho. Custos do acidente. Regist ro, análise e prevenção de acidentes 
do t rabalho. Equipamentos de proteção individual e colet iva (EPI / EPC). Análise e com unicação de acidentes do t rabalho. Avaliação 
e controle de r iscos profissionais. Medidas técnicas e adm inistrat ivas de prevenção de acidentes;  Pr im eiros socorros e toxico logia.  
Higiene do Trabalho.  Proteção ao meio ambiente.  Adm inist ração aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho. 
 
PARA O CARGO DE ENGENHEI RO DE TRÁFEGO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Aspectos Gerais Do Processo De Planejam ento. Noções de Planejamento de Trânsito Urbano. Noções de Engenharia de Tráfego:  
Conceito e Aplicações. Segurança Viár ia. Sinalização Viár ia Urbana. Segurança Viár ia. Projeto Geométr ico. Topografia, Legislação 
do uso do solo, Pavim entação de Vias Públicas. Legislação de Trânsito:  Código de Trânsito Brasileiro, Lei n.º  9503, de 23 de 
Setem bro de 1997 (atualizada) ;  Resolução nº  160 de 22/ 04/ 2004 do Contran. Noções de Direção Defensiva. Software específico 
para desenho (AutoCad, Corel Draw)  e program as voltados para dados estat íst icos.  
 
PARA O CARGO DE ENGENHEI RO ELETRI CI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Tecnologia dos sistem as de potência e tensão:  conhecim ento dos sistem as de geração, dist r ibuição, proteção de energia elét r ica 
de média e baixa tensão. Grandezas elétr icas, potência at iva, reat iva e aparente, correção do fator de potência. Cr itér ios de 
sustentabilidade e eficiência energét ica:  conhecimento de eficiência energét ica e uso de fontes alternat ivas nas instalações 
elét r icas, de clim at ização e autom ação. Conhecim ento de sistem as alternat ivos de geração de energia elét r ica com o eólica, solar 
de aquecim ento, fotovoltaica, term oelétr ica. Obras de infraest rutura elét r ica no Brasil e em  São Paulo. Projetos, especificação, 
im plantação e fiscalização -  I nstalações elét r icas de média tensão:  ent radas de energia;  cabines pr im árias e de m edição;  
t ransform adores elét r icos;  dim ensionam ento e cálculo de dem anda;  análise de projeto e de sistem as;  especificação de 
equipam entos;  escolha de fator de potência e fator tar ifár io. I nstalações elét r icas de baixa tensão e de engenharia:  quadros de 
dist r ibuição, ilum inação, dist r ibuição de circuitos e tom adas, com andos de motores, proteções contra surtos;  dim ensionam ento e 
cálculo de dem anda;  análise de projeto e de sistem as;  especificação de equipam entos;  disposit ivos de proteção e m anobra;  grupos 
m otogeradores a diesel;  sistem as de estabilizadores e nobreaks;  sistem as de cogeração de energia. Lum inotécnica:  
dim ensionam ento de ilum inação, ilum inação de em ergência, dist r ibuição de lum inárias em  ambiente por m eio de cálculo de 
lum inância ( lux) ;  especificação de equipam entos, lum inárias, lâm padas e reatores. Sistem a de proteção contra descargas 
atm osfér icas e aterram ento:  especificação e dimensionam ento dos sistem as de captação e descidas dos elem entos de aterram ento.  
Sistem a de detecção e alarme de incêndios:  dim ensionamento e especificação dos elementos do sistem a de detecção e alarm e. 
Redes est ruturadas:  dim ensionam ento e caracter ização de redes de distr ibuição de sistem as de áudio, vídeo, dados;  telefonia. 
Sistem as de engenharia:  conhecimento em  projetos de ar-condicionado, vent ilação, exaustão, elevadores, automação predial. 
Levantam ento de quant idades e orçamentação:  levantam ento de quant idades de serviços e m ater iais;  orçamento e com posição 
de custos unitár ios, parciais e totais dentro de tabelas públicas de preços;  m emória de cálculo de quant itat ivos;  BDI , realização 
de cronogram a físicofinanceiro. Planejam ento e acom panham ento de execução de obras de instalações elét r icas:  cont ratos;  
program ação e planejam ento de execução, com análise de com pat ibilização de projetos e serviços;  acompanham ento e apoio na 
fiscalização de obras;  cont role de m ater iais e de execução de serviços;  vistor ia e elaboração de pareceres. Manutenção predial:  
gestão e t ipos de m anutenção (predit iva, prevent iva, corret iva) . Desenho técnico e informát ica.  Norm as da representação técnica 
de instalações elét r icas e elet rônicas. Uso de softwares de projeto auxiliado por computador.  
 
PARA O CARGO DE FONOAUDI ÓLOGO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Desenvolvim ento e aquisição de linguagem . Anatom ia e fisiologia dos órgãos da fala, voz, audição e linguagem . Motr icidade 
Orofacial. Sistem as e processos de com unicação:  órgãos responsáveis. Fonét ica e Fonologia. Patologias fonoaudiológicas:  conceito, 
et iologia, t ratam ento. Psicomotr icidade:  teor ia, técnicas em  terapias psicom otoras. Aspectos neurológicos ligados à linguagem :  
est ruturas, processos neurológicos envolvidos na fala, voz, audição e linguagem . Terapia fonoaudiológica:  níveis de prevenção, 
intervenção precoce, reeducação psicomotora, reeducação da deglut ição at ípica. Reabilitação fonoaudiológica. Afasias, displasias, 
disfem ias, afonia e disfonia, disart r ia, dislalias, disortografias, dislexias, disgrafias, discalculias, at rasos de linguagem  por 
t ranstornos. Trabalho em equipe mult i e inter disciplinar. Planejamento e programas prevent ivos, fonoaudiologia hospitalar. 
Fonoterapia da Voz. Avaliação audiológica:  laudos, diagnóst icos e prognóst icos. Pr incipais testes complem entares. Diagnóst ico 
diferencial precoce ent re surdez na infância e out ros t ranstornos de desenvolvimento. Manifestações da disfunção do 
processamento audit ivo:  comportam entais e clínicas. Audiologia I nfant il. Audiologia Educacional. Código de ét ica profissional do 
fonoaudiólogo. 
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO CLÍ NI CO GERAL 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Código de ét ica Médica. Atendim ento em urgência e emergência. Avaliação e tratam ento inicial do paciente em  choque. Urgência 
e em ergência do t raum a. Patologia clínica. Anam nese e exam es físicos. Diagnóst ico por im agem . Epidem iologia. Farm acologia. 
Diagnóst ico e t ratam ento das afecções m ais prevalentes em  atenção pr im ária em  saúde. Fisiopatologia, diagnóst ico, clínica, 
t ratam ento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocr inológicas, derm atológicas, gast rointest inais, hem atológicas, infecto-
parasitár ias, infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e m etabólicas, pulm onares e renais. I m obilizações. Pr incipais exam es. 
Alcoolismo, abst inência, surtos psicót icos, pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a realização 
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de suturas e drenagem  de abcessos. Exam e per iódico de saúde. Prom oção da Saúde. Medicina Prevent iva. Preenchim ento de 
Receitas Médicas. 
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO DO TRABALHO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Código de ét ica Médica. Atendim ento em urgência e emergência. Avaliação e tratam ento inicial do paciente em  choque. Urgência 
e em ergência do t raum a. Patologia clínica. Anam nese e exam es físicos. Diagnóst ico por im agem . Epidem iologia. Farm acologia. 
Diagnóst ico e t ratam ento das afecções m ais prevalentes em  atenção pr im ária em  saúde. Fisiopatologia, diagnóst ico, clínica, 
t ratam ento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocr inológicas, derm atológicas, gast rointest inais, hem atológicas, infecto-
parasitár ias, infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e m etabólicas, pulm onares e renais. I m obilizações. Pr incipais exames. 
Alcoolismo, abst inência, surtos psicót icos, pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a realização 
de suturas e drenagem  de abcessos. Exam e per iódico de saúde. Prom oção da Saúde. Medicina Prevent iva. Preenchim ento de 
Receitas Médicas. 
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO ESPECI ALI STA –  ANGI OLOGI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Parte 1:  Código de ét ica Médica. Atendim ento em  urgência e em ergência. Avaliação e tratam ento inicial do paciente em  choque. 
Patologia clínica. Anam nese e exam es físicos. Epidem iologia. Farm acologia. Diagnóst ico e t ratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção pr im ária em saúde. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a realização de 
suturas e drenagem de abcessos. Exam e periódico de saúde. Prom oção da Saúde. Medicina Prevent iva. Preenchim ento de Receitas 
Médicas. 
Parte 2:  Anatom ia do sistem a vascular. O Endotélio Vascular:  funções fisiológicas;  disfunção endotelial nas doenças vasculares. 
Mecanism o norm al da hem ostasia e da fibr inólise. Fisiopatologia da trombose. Tromboem bolismo venoso. Trombose venosa e 
em bolia pulmonar:  fatores de r iscos;  quadro clínico;  m étodos diagnóst icos;  tratam ento. Ant icoagulantes e fibr inolít icos. 
Ateroesclerose. Metabolism o lipídico. Ateroesclerose:  biologia celular e form ação da placa. Epidem iologia. Síndrom e isquêm ica 
aguda das ext rem idades. Aneurisma da aorta e seus ramos. I mpotência vasculogênica. Doença cerebrovascular. Síndrom e da 
com pressão neurovascular da cintura escapular. Úlceras de or igem vascular. Síndrome da insuficiência nervosa crônica. Varizes. 
Linfangites e er isipelas. Linfedem as. Vasculites. Traum a vascular. Alterações vasoespást icas. Fenômeno de Raynaud. Sem iologia 
vascular:  o exam e do paciente;  m étodos diagnóst icos invasivos e não- invasivos, I nterconsulta. Program as prevent ivos -  Prevenção 
de amputações em  pacientes com  diabetes. Fisiologia da macro e da m icrocirculação. Fisiologia da coagulação e da fibrinólise. O 
exam e clínico do paciente vascular. Angiografias. I nsuficiência arter ial crônica de ext rem idades. Trombofilias. Arter iopat ias 
vasomotoras. Síndromes do desfiladeiro cervical. I nsuficiência vascular cerebral de or igem  ext racraniana. I nsuficiência vascular 
visceral. Pé Diabét ico. Hipertensão renovascular. I nsuficiência venosa crônica. Úlceras de perna. Angiodisplasias. Oclusões arter iais 
agudas. Terapêut ica hipolipem iante. Terapêut ica ant iplaquetár ia. Terapêut ica ant icoagulante e fibr inolít ica. Terapêut ica 
vasodilatadora e hemorreológica. Terapêut ica venotônica e linfocinét ica. Noções básicas de cirurgia endovascular e procedim entos. 
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO ESPECI ALI STA –  CARDI OLOGI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Parte 1:  Código de ét ica Médica. Atendim ento em  urgência e em ergência. Avaliação e tratam ento inicial do paciente em  choque. 
Patologia clínica. Anam nese e exam es físicos. Epidem iologia. Farm acologia. Diagnóst ico e t ratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção pr im ária em saúde. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a realização de 
suturas e drenagem de abcessos. Exam e periódico de saúde. Prom oção da Saúde. Medicina Prevent iva. Preenchim ento de Receitas 
Médicas. 
Parte 2:  Anatom ia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Sem iologia do aparelho cardiovascular. Método Diagnóst ico:  
elet rocardiografia. Ecocardiografia, m edicina nuclear, hemodinâm ica, ressonância m agnét ica, radiologia. Cardiopat ias. Hipertensão 
arter ial. I squem ia m iocárdica. Doença reum át ica. Valvulopat ias. Miocardiopat ias. I nsuficiência cardíaca. Doença de Chagas. 
Arr itm ias. Marca-passos art if iciais. Endocardites, doenças do pericárdio e doenças da aorta. Em bolia pulm onar, hipertensão 
pulm onar, cor pulm onale, infecções pulm onares. Patologias sistêm icas e aparelho cardiovascular. Aortopat ias. At iv idade física e 
exercício. Bradiarr itm ias e m arca-passo. Cardiom iopat ias e miocardites. Cardio-Oncologia. Cardioger iat r ia. Cint ilografia Miocárdica. 
Cor pulmonale. Dislipidem ia e Aterosclerose. Ecodopplercardiografia e Eco de est resse. Elet rofisiologia básica e mecanism os de 
arr itm ias cardíacas. Angiocoronar iografia e angioplast ia. Fibr ilação e flut ter  at r iais. I nfarto. I nsuficiência coronár ia crôn ica. 
Pr incipais fárm acos e m anejos na área cardiovascular. Síndrom es Coronarianas Agudas. Teste Ergom étr ico /  Holter  /  MAPA e MRPA. 
Tom ografia e ressonância cardíacas. Transplante. Valvopat ias.  
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO ESPECI ALI STA –  ENDOCRI NOLOGI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Código de ét ica Médica. Atendim ento em urgência e emergência. Avaliação e tratam ento inicial do paciente em  choque. Urgência 
e em ergência do t raum a. Patologia clínica. Anam nese e exam es físicos. Diagnóst ico por im agem . Epidem iologia. Farm acologia. 
Diagnóst ico e t ratam ento das afecções m ais prevalentes em  atenção pr im ária em  saúde. Fisiopatologia, diagnóst ico, clínica, 
t ratam ento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocr inológicas, derm atológicas, gast rointest inais, hem atológicas, infecto-
parasitár ias, infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e m etabólicas, pulm onares e renais. I m obilizações. Pr incipais exam es. 
Alcoolismo, abst inência, surtos psicót icos, pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a realização 
de suturas e drenagem  de abcessos. Exam e per iódico de saúde. Prom oção da Saúde. Medicina Prevent iva. Preenchim ento de 
Receitas Médicas. Hipotálamo e Hipófise:  Diabetes I nsipidus, Pan Hipopituitanism o,Tum ores hipofisár io secretantes, Tum ores 
hipofisár ios não secretantes, Neuro-Endocrinologia, Tireóide, Hipert ireoidism o, Hipot ireoidism o, Tireoidites, Carcinom a da Tireóide, 
Bócio m ult ionodular e nodular/ tóxico e atóxico, Provas de função t ireoideana. Parat ireoide:  Hipoparat ireoidismo, 
Hiperparat ireoidism o, Hiperecalcem ias, Adrenal, Síndrome Cushing, I nsuficiência Adrenal, Hiperplasia Adrenal Congênita, 
Feocromocitom a, Hiperaldosteronismo, Hipoaldosteronismo, Tum ores Adrenais, Gônadas, Hipogonadism o, Anom alias do 
Desenvolvim ento Sexual, Hirsut ism o, Am enorréia Ginecom ast ia, Pâncreas:  Diabetes Mellitus, Cetoacidose Diabét icas:  Com a 
Hiperosm olar, Obesidade, Dislipidem ias, Erros I natos do Metabolism o. 

 
PARA O CARGO DE MÉDI CO ESPECI ALI STA –  GI NECOLOGI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
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Código de ét ica Médica. Atendim ento em urgência e emergência. Avaliação e tratam ento inicial do paciente em  choque. Urgência 
e em ergência do t raum a. Patologia clínica. Anam nese e exam es físicos. Diagnóst ico por im agem . Epidem iologia. Farm acologia. 
Diagnóst ico e t ratam ento das afecções m ais prevalentes em  atenção pr im ária em  saúde. Fisiopatologia, diagnóst ico, clínica, 
t ratam ento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocr inológicas, derm atológicas, gast rointest inais, hem atológicas, infecto-
parasitár ias, infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e m etabólicas, pulm onares e renais. I m obilizações. Pr incipais exames. 
Alcoolismo, abst inência, surtos psicót icos, pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a realização 
de suturas e drenagem  de abcessos. Exam e per iódico de saúde. Prom oção da Saúde. Medicina Prevent iva. Preenchim ento de 
Receitas Médicas. Anatom ia do sistem a genital fem inino. Atenção prevent iva à m ulher. Avaliação e t ratam ento do casal infért il .  
Avaliação e cuidado do recém- nascido. Anamnese. Analgesia e anestesia obstétr icas. I nfecção ginecológica. Abortam ento.  
Am enorreia. Câncer do colo uter ino, de endom étr io, ovár io, vagina e vulva. Crescimento fetal. Cirurgia ginecológica. Com plicações 
m édicas e cirúrgicas da gravidez. Com plicações per ioperatór ias, int raoperatór ias e pós-operatór ias na cirurgia ginecológica. 
Contracepção e ester ilização. Diabetes na gravidez. Distúrbios anatôm icos, genét icos e anorm alidades dos crom ossomos sexuais.  
Distúrbios do t rato reprodut ivo. Doença m am ária. Doença t rofoblást ica gestacional. Dor pélvica. DST’s. Em briologia do sistema 
urogenital e anom alias congênitas do t rato genital. Endom etr iose. Endocr inologia reprodut iva. Exam e físico e procedim entos 
diagnóst icos. Farm acologia e terapêut ica. Fisiologia da reprodução fem inina. Fisiologia m aterna durante a gravidez e fisiologia fetal 
e neonatal inicial. Fístula. Gravidez de r isco. Gravidez ectópica. Gravidez norm al e cuidado pré-natal. Hem orragia. 
Hiperandrogenism o. I ncont inência anal e distúrbios anorretais funcionais. I m agem  em ginecologia e obstet rícia. I ncont inência 
ur inár ia. Lesões. Mam as. Massa pélvica. Menstruação. Menopausa e pós-menopausa. Sangram ento. Procedim entos ginecológicos 
terapêut icos. Prolapso do órgão pélvico. Puerpér io. Sarcoma uter ino. Síndrom e do ovár io policíst ico. Trabalho de parto. Técnicas 
de im agem em ginecologia. Violência dom ést ica e abuso sexual.  
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO ESPECI ALI STA –  I NFECTOLOGI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Parte 1:  Código de ét ica Médica. Atendim ento em  urgência e em ergência. Avaliação e tratam ento inicial do paciente em  choque. 
Patologia clínica. Anam nese e exam es físicos. Epidem iologia. Farm acologia. Diagnóst ico e t ratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção pr im ária em saúde. Anaf ilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a realização de 
suturas e drenagem de abcessos. Exam e periódico de saúde. Prom oção da Saúde. Medicina Prevent iva. Preenchim ento de Receitas 
Médicas. 
Parte 2:  Febre. Sepse. I nfecções em  im unodepressivos. Tétano, Leptospirose. Meningite por vírus, bactér ias e fungos. Raiva. 
Ricket tsioses e doença de Lym e. Tuberculose, hanseníase e doenças por out ras m icrobactér ias. Gr ipe e pneum onias bacter ianas. 
Toxoplasmose, malár ia, doença de Chagas, Leishm aniose cutânea e visceral. Hantavirose. Micoses sistêm icas. Endocardite 
infecciosa. Hepat ites virais agudas e crônicas. Dengue, var icela, saram po, rubéola, herpes. Esquistossom ose, parasitoses por 
helm intos e protozoár ios. Cólera. I m unizações. Doenças sexualm ente t ransm issíveis. Controle de infecções hospitalares. Aids e 
doenças oportunistas. Ant ibiót icos, ant iv irais e ant ifúngicos. Sistem a de agravos not if icáveis. Mecanismos de resistência 
bacter iana. Bioestat íst ica aplicada no monitoramento e avaliação de doenças infectocontagiosas. Epidem iologia clínica. Diagnóst ico 
laborator ial Biologia Molecular aplicada ao diagnóst ico de doenças infecciosas. I nfecções bacter ianas com unitár ias e hospitalares;  
infecções em  pacientes im unodeprim idos e im unocom petentes. SEPSE.Micoses invasivas, aspergilose, candidem ia, fusariose, 
m ucorm icose. Micoses invasivas endêm icas, esporot r icose, histoplasmose, paracoccidioidom icose, cr iptococose. Uso de 
ant im icrobianos e ant ifúngicos ( indicações, efeitos adversos, uso racional e contraindicações) , profilaxia ant ibiót ica, uso racional 
de ant ibiót icos. Mecanism os de resistência bacter iana. Acidente com  m aterial biológico, prevenção de acidentes com  m ater ial 
biológico, condutas após o acidente com  m ater ial biológico. I nfecções virais, AI DS, HTLV, dengue, febre de chikungunya, influenza, 
infecções virais de im portância nosocom ial. Pr incipais infecções relacionadas à assistência à saúde (epidem iologia, diagnóst ico, 
prevenção e controle) . I nfecção pr im ária de corrente sanguínea clínica e laborator ial, pneumonia associada à vent ilação mecânica, 
pneumonia nosocom ial, infecção do t rato ur inár io relacionada ao uso de cateter vesical, infecção de sít io cirúrgico, gast roenter ites. 
Epidem iologia hospitalar, definição de infecção associada à assistência à saúde, taxas de infecções associadas à assistência à 
saúde, indicadores de infecções associadas à assistência à saúde, vigilância de processos, legislação regulam entadoras do trabalho 
das com issões de controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, am biente hospitalar, cent ro cirúrgico, terapia intensiva, 
cent ral de m ater ial ester ilizado (cm e) , arquitetura hospitalar. Higienização hospitalar, desinfecção de superfícies, gerenciam ento 
de resíduos hospitalares, processam ento de art igos hospitalares. Medidas de prevenção e controle de dissem inação de agentes 
infecciosos no am biente m édico-assistencial e hospitalar, higienização das m ãos, precaução universal, precauções específicas 
(contato e respiratór ia) , surto. Equipam entos de proteção individual, rastreamento de bactér ias m ult ir resistentes. Vacinação para 
profissionais de saúde. Agravos de not if icação com pulsór ia. Arboviroses. Candidíase. Caxumba. Citomegalovírus. Doenças 
bacter ianas. Doenças causada por príons. Enteroviroses. Mononucleose I nfecciosa. Parvovirose. Terapia ant irret roviral.  
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO ESPECI ALI STA –  NEUROLOGI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Código de ét ica Médica. Cefaleias. Demências e t ranstornos da at iv idade nervosa super ior. Disgenesias do sistema nervoso. 
Alterações do estado de consciência. Transtornos do movim ento. Transtornos do sono. Doenças vasculares do sistema nervoso. 
Doenças desm ielinizantes. Doenças degenerat ivas. Doenças do sistem a nervoso per ifér ico. Doenças dos m úsculos e da placa 
neurom uscular. Doenças infecciosas e parasitár ias. Doenças tóxicas e metabólicas. Epilepsias. Manifestações neurológicas das 
doenças sistêm icas. Neurologia do traum a. Tum ores do sistem a nervoso. Urgências em  neurologia. I ndicações e interpretação de:  
elet roencefalogram a, elet rom iografia, líquido cefalorraqueano, neuroim agem , potenciais evocados.  
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO ESPECI ALI STA –  OFTALMOLOGI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Afecções da conjunt iva, córnea e esclera. Afecções da órbita. Afecções das pálpebras. Afecções das vias lacr im ais. Afecções do 
cr istalino. Afecções do t rato uveal. Anom alias da refração. Manifestações oculares em  doenças do sistem a nervoso. Manifestações 
oculares em doenças sistêm icas. Noções de Anatom ia e Fisiologia ocular. Prevenção da cegueira.  Saúde Pública em  oftalm ologia:  
níveis de atenção e de prevenção em saúde ocular, epidem iologia das doenças oculares;  prevenção da cegueira. Traum at ism os 
oculares. Tum ores oculares. 
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO ESPECI ALI STA –  ORTOPEDI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
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Código de ét ica Médica. Anam nese e exam e físico. Alterações congênitas no cotovelo, m ão e punho de cr ianças. Am putações. 
Antebraço, m ão e punho do adulto. Art rogr ipose. Art roscopia. Art roplast ia. Coluna vertebral:  coluna cervical, toracolombar, 
deform idades paralít icas e não paralít icas, síndromes dolorosas e reabilitação. Deform idades rotacionais e angulares dos m em bros 
infer iores. Desigualdade de com prim ento dos m embros infer iores. Doenças osteom etabólicas. Enxertos ósseos em  cirurgia 
ortopédica. Exames de imagem . Exames laborator iais. Fraturas e Lesões. I nfecções osteoart iculares. Joelho da cr iança e do adu lto. 
Luxações. Marcha norm al e patológica. Mielom eningocele. Ombro e cotovelo. Osteotom ias. Osteoporose. O polit raum at izado. 
Paralisia cerebral. Paralisia obstét r ica. Pé da cr iança e do adolescente. Quadril da cr iança e do adolescente. Quadril do adu lto. 
Reabilitações. Síndrom e compart im ental. Traumat ismos. Traumatologia do esporte.  Tratamento de fraturas expostas. Tórax e 
cintura escapular. Tum ores ósseos.   
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO ESPECI ALI STA –  PEDI ATRA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Código de ét ica Médica. Anam nese e exam e físico. Aleitam ento m aterno. Adenotonsilites. Asm a. Avaliação cardiológica pré-natal. 
Avaliação nut r icional. Avaliação do desenvolvim ento neuropsicom otor. Baixa estatura. Bronquiolite. Cardiom iopat ias. Cefaleias. 
Crescimento e desenvolvim ento puberal. Const ipação. Derm atoses com uns em pediat r ia. Desnutr ição. Diabete melito na infância. 
Diarreia. Dieta saudável em pediat r ia. Distúrbios respiratór ios. Doenças exantem át icas. Doenças da t ireoide. Doenças prevalen tes 
na infância. Dor abdom inal. Fibrose císt ica. Ginecologia infanto-puberal. Hepat ites virais. I m unizações. I m unodeficiências. I nfecções 
per inatais e congênitas. I nfecção Urinár ia. I ntoxicações. Leucem ias e linfom as na infância. Manejo da febre em  cr ianças. Manejo da 
icterícia. Massa abdom inal na cr iança. Meningites. Nutr ição. Obesidade infant il. Oncologia pediát r ica. Ot ite. Transtornos funcionais. 
Terapia de reidratação oral. Parada cardiorrespiratór ia na cr iança e no adolescente. Parasitoses intest inais. Pé chat o e dores do 
crescimento. Pneum onia. Problem as hem atológicos com uns.  Reanim ação do recém -nascido. Refluxo. Reum atologia pediát r ica. 
Rinossinusites. Síndrom e nefrót ica. Síndrom e nefrít ica.  
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO ESPECI ALI STA –  PNEUMOLOGI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Código de ét ica Médica. Anam nese e exam e físico. Avaliação diagnóst ica. Cirurgias do tórax. Distúrbios respiratór ios do sono.  
Doenças ambientas e ocupacionais. Doenças da circulação pulm onar. Doenças infecciosas. Doenças Obst rut ivas. Doenças Pleurais. 
Doenças pulm onares com com prom et im ento difuso. Endoscopia respiratór ia. Exam e de escarro. Função pulm onar. I nsuficiência 
respiratór ia. Neoplasias do pulm ão. Pneum opat ias. Procedim entos terapêut icos. Radiologia torácica. Tabagism o. Teste tuberculínico. 
Ult rassonografia em pneumologia.  
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO ESPECI ALI STA –  PSI QUI ATRA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Parte 1:  Código de ét ica Médica. Atendim ento em  urgência e em ergência. Avaliação e tratam ento inicial do paciente em  choque. 
Patologia clínica. Anam nese e exam es físicos. Epidem iologia. Farm acologia. Diagnóst ico e t ratam ento das afecções m ais 
prevalentes em atenção pr im ária em saúde. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a realização de 
suturas e drenagem de abcessos. Exam e per iódico de saúde. Promoção da Saúde. Medicina Prevent iva. Preenchim ento de Receitas 
Médicas. 
Parte 2:  Alcoolismo:  conceito e quadros clínicos. Dem ências:  conceito, classificação, quadros clínicos. Esquizofrenias:  conceito, 
classificação e tratam entos. Aspectos psiquiát r icos das epilepsias, m anifestações pr incipais, t ratamentos. Transtornos afet ivos:  
conceito, classificação e t ratam ento. Neuroses:  histór ico, conceito, classificação e t ratam ento. Toxicom anias:  conceito, conduta 
terapêut ica. Personalidade:  conceitos, desenvolvim ento. Terapêut ica psiquiát r ica:  psicofarm acoterapia – classificação e indicações 
pr incipais. Psicoterapias:  conceito, histór ico, t ipos e form as, indicações pr incipais. Oligofrenias:  conceito, classificação e conduta. 
Personalidade psicopát ica:  conceito, abordagem terapêut ica. Psiquiat r ia Social e Saúde Mental. Histór ia da Psiquiat r ia. Pr incipais 
evoluções m odernas na consideração da doença m ental. Psiquiatr ia Forense. Polít ica da Saúde Mental. Psiquiat r ia Comunitár ia. 
Psiquiat r ia do Setor:  Prevent iv ism o. Ant ipsiquiat r ia. Psiquiat r ia “Democrát ica” . Diret r izes da reform a psiquiát r ica brasileir a. 
Conceitos e ações em psiquiat r ia infanto- juvenil. 
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO ESPECI ALI STA –  REUMATOLOGI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Parte 1:  Código de ét ica Médica. Atendim ento em  urgência e em ergência. Avaliação e tratam ento inicial do paciente em  choque. 
Patologia clínica. Anam nese e exam es físicos. Epidem iologia. Farm acologia. Diagnóst ico e t ratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção pr im ária em saúde. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a realização de 
suturas e drenagem de abcessos. Exam e periódico de saúde. Prom oção da Saúde. Medicina Prevent iva. Preenchim ento de Receitas 
Médicas. 
Parte 2:  Tecido Conjunt ivo, Músculo Esquelét ico, I m portância Epidem iológica. Aspectos Psicossociais das Doenças Reum át icas. 
Laboratór io em 
Reum atologia. Síndrom es Dolorosas Regionais e Sistêm icas. Coluna Vertebral, om bro, quadril, j oelho, cotovelo, punho, m ãos e 
MMI I . Fibrom ialgia. LER, DORT. Osteoart r ite, Art r ites. Doenças Osteo-m etabólicas, art ropat ias Endócr inas. Doença I nflam atór ia do 
tecido conjunt ivo. Art r ite Reum atóide. S. Sjogren. Espondiloart ropat ias. LES. Esclerose Sistêm ica. Doença Mista do Tecido 
Conjunt ivo e síndrome de Superposição. S. Ant icorpo Ant ifosfolipidico. Doença Reum át ica e Gravidez. Doença I nflam atór ia do 
tecido Conjunt ivo na I nfância. Febre Reum át ica. Art r ite Reum atóide Juvenil. Espondiloart ropat ias Juvenis. LES, 
Derm atoploiom iosite, Esclerose Sistêm ica e Vasculites Juvenis. Art ropat ias I nfecciosas. Artr ite Piogenica. Art r ites Específicas. 
Manifestações Reum át icas da SI DA. Tratam ento das doenças Reum át icas. AI NH. Cort icoides. I m unoterapia. Reabilitação e Medicina 
física. Diagnóst ico laborator ial. Distúrbios das art iculações e tecidos adjacentes. Distúrbios im unológicos. Doenças art iculares 
degenerat ivas. Exame físico do sistem a m usculoesquelét ico. Gravidez e doenças reumát icas. Hipertensão pulm onar. I nfecção 
Lom balgia. Lúpus e distúrbios autoim unes. Manejo perioperatór io do paciente com doença reum át ica. Manifestações reum át icas 
das doenças sistêm icas. Punção e infilt ração art iculares. 
 
PARA O CARGO DE MÉDI CO ESPECI ALI STA –  UROLOGI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Parte 1:  Código de ét ica Médica. Atendim ento em  urgência e em ergência. Avaliação e tratam ento inicial do paciente em  choque. 
Patologia clínica. Anam nese e exam es físicos. Epidem iologia. Farm acologia. Diagnóst ico e t ratam ento das afecções m ais 
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prevalentes em atenção pr im ária em saúde. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a realização de 
suturas e drenagem de abcessos. Exam e periódico de saúde. Prom oção da Saúde. Medicina Prevent iva. Preenchim ento de Receitas 
Médicas. 
Parte 2:  Anatom ia, embriologia e anom alias do sistem a genitur inár io. Lit íase ur inár ia. I nfecções do trato ur inár io genitur inár io -  
cist ite, pielonefr ite, prostat ite e epididim ite. Hem atur ia-diagnóst ico diferencial. I ncont inência ur inár ia. Bexiga Neurogênica. 
Doenças vasculares do aparelho genitur inár io. Doenças do test ículo e bolsa escrotal. Tuberculose do aparelho ur inário. Doenças 
sexualm ente t ransm issíveis. Disfunção erét il. I mpotência sexual. Neoplasias do sistem a genitur inár io. Traum at ism os do sistem a 
genitur inár io. Cirurgias do aparelho genitur inár io -  Cirurgias por vídeo laparoscopia. Técnica Cirúrgica no Transplante Renal. Opções 
cirúrgicas na ret irada de enxertos para Transplante Renal, frente ao t ipo de doador e seus resultados. Uso de doadores lim ít rofes 
no Transplante Renal. Complicações Urológicas do Transplante Renal. Complicações Vasculares do Transplante Renal. Acessos 
Vasculares para Hemodiálises. Transplante Renal Pediát r ico:  técnicas e resultados. Transplante Renal e Anom alias Urológicas do 
Receptor. I nfecções Pós-Transplante Renal. Rejeição m ediada por células e por ant icorpo. Avaliação de lesões de massa renal. 
Distúrbios do pênis, da uret ra m asculina, da bexiga, da próstata e das vesículas sem inais. Distúrbios do uretere da junção 
ureteropélvica. Exame físico do sistem a genitur inár io. Exam es laborator iais em  urologia. I m ageamento do t rato genitur inár io. 
I nfert ilidade m asculina. I nst rum entação e visualização do Lesões t raum át icas do t rato genitur inár io. Lit íase. Sintom as dos 
distúrbios genitur inár ios. Obstrução e estase ur inár ia. Radiologia do sistem a genitur inár io. Radiologia intervencionista vascular. 
Refluxo vesicoureteral. Trato Urinár io Super ior. Trauma genitur inár io e emergências. Tum ores urológicos. Ur inálise anorm al. 
Urologia fem inina e disfunção sexual na m ulher. 
 
PARA O CARGO DE MONI TOR DE ESPORTE E LAZER 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Benefícios da prát ica de esportes. Contextualização sócio-cultural da prát ica desport iva. Lazer. O corpo e o lúdico. Polít icas Públicas 
( lazer e esporte) . At iv idades de recreação e lazer. Metodologia do treinam ento desport ivo. Compreensão do desenvolvim ento 
m otor. Legislação esport iva. Lesões esport ivas. Segurança Esport iva. Treinamento desport ivo. Pr im eiros socorros. 
Condicionamento físico, legislação, metodologia, organização e pedagogia. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 
ut ilizadas nos esportes:  at let ism o, basquetebol, ginást ica olím pica (art íst ica) , handebol, futebol e voleibol. Conceitos:  anatom ia, 
biom etr ia, biom ecânica. Fisiologia do esforço e socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos exercícios, regulação horm onal durante 
o exercício, cont role cardiovascular durante o exercício, termo regulação e relação ent re at iv idade física e doenças cardiovasculares 
e respiratór ias. Recreação, ginást ica e dança. At iv idade gímnica e at iv idade lúdica. Jogos e técnicas de jogos infant is organizados. 
Desenvolvim ento infant il. Prát icas desport ivas, m odalidades e regramentos. 
 
PARA O CARGO DE NEUROPSI CÓLOGO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Neurofisiologia. Neuroanatom ia Desenvolvim ento Neuropsicológico e Neurofisiológico. I nteligência. Processos atencionais. 
Neuropsicologia da linguagem, aprendizagem e m em ória. Neuropsicologia das dificuldades de aprendizagem . Neuropsicologia das 
funções execut ivas e m otoras. Neuropsicologia da infância, adolescência e adulto. Neuropatologia e Síndrom es Neurológicas. 
Transtornos cognit ivos. Transtorno do Espect ro do Aut ism o. Transtorno de déficit  de atenção/ hiperat iv idade. Lesões 
adquir idas. Neuropsicologia do envelhecimento e processos dem enciais. Neuropsicologia no contexto escolar, hospitalar e saúde. 
Exam e neuropsicológico. Entrevista clínica em neuropsicologia. Avaliação e testes neuropsicológicos. Procedim entos de intervenção 
em  neuropsicologia baseados na análise do comportam ento. Neuroplast icidade e intervenções precoces. Reabilitação. Avaliação 
cognit iva e intervenções farmacológicas.  
 
PARA O CARGO DE NUTRI CI ONI STA 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Alim entos:  conceito, classificação e com posição. Microbiologia dos Alim entos. Os nut r ientes e seu m etabolism o. Qualidade dos 
alim entos. Adm inist ração de Serviços de Alim entação.  Saneam ento e segurança alim entar, lim peza e sanit ização. Aspectos físicos 
dos serviços de alim entação, equipam entos para cozinhas inst itucionais, program as de alim entação para colet iv idades, organização 
de lactár ios. Elaboração de cardápios. Preparo, conservação e acondicionam ento dos alimentos. Avaliação alim entar e nut r icional.  
Desvios nut r icionais e doenças associadas às carências, aos excessos e a erros alim entares. Obesidade e desnutr ição. Nutr ição e 
saúde pública:  epidem iologia nut r icional, diagnóst ico do estado nut r icional de populações, nut r ição e infecções, vigilância 
nut r icional, at iv idades de nut rição em program as integrados de saúde pública. I nteração ent re alim entos e fárm acos. Doenças de 
or igem  alim entar. Dietoterapia por patologia. Técnica dietét ica. Dietas progressivas hospitalares. Terapia nut r icional do paciente 
cirúrgico. Nutr ição Materno I nfant il. Nutr ição na adolescência. Nutr ição para idosos. Transtorno alim entares. Alergia e intolerância 
alim entar. Tratam ento nut r icional clínico. Código de Ét ica Profissional. Plano de gerenciam ento de resíduos de serviços de saúde 
– PGRSS. Legislação do Program a Nacional de Alim entação Escolar. 
 
PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍ DI CO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Direito Adm inist rat ivo -  Atos Adm inist rat ivos:  conceitos, requisitos, at r ibutos, validade, eficácia, vigência, espécie, 
exter ior ização, ext inção, revogação, anulação, convalidação, atos vinculados, discr icionár ios, inexistentes, nulos e anuláveis, de 
direito pr ivado;  Adm inist ração Direta e I ndireta:  descentralização e desconcentração, descentralização polít ica e adm inist rat iva, 
ent idades da adm inist ração indireta, autarquias e fundação pública;  Processo Adm inist rat ivo:  devido processo legal;  licitação:  
conceito, f inalidade, objeto, pr incípios, modalidades, dispensabilidade,  inexigibilidade, adjudicação, homologação e anulação;  Lei 
Federal nº  8.666/ 93. Lei Federal nº  14.133/ 21. Bens Públicos:  conceito, classificação, aquisição, uso, im prescrit ibilidade, 
im penhorabilidade, e não oneração, concessão, perm issão, autor ização, servidões adm inist rat ivas, da alienação dos bens públicos;  
Desapropr iação:  conceitos, requisitos, por ut ilidade pública, por zona e indireta, para urbanização e reurbanização e ret rocessão;  
Serviço Público:  conceitos, requisitos, rem uneração, execução, cent ralizada e descentralizada;  Poder regulam entar e poder de 
polícia:  conceito, competência e lim ites;  Contratos adm inist rat ivos. Servidores Públicos:  princípios const itucionais, regime jurídico, 
provim ento, acum ulação, estabilidade, reintegração, responsabilidade civil, disciplinar e responsabilidade patr im onial do 
Estado. Direito Const itucional – Const ituição:  conceito e espécies, interpretação e aplicabilidade das norm as const itucionais,  
cont role da const itucionalidade, órgãos e form as;  A federação, a república, a democracia e o estado de direito:  conceitos;  A 
t r ipart ição dos poderes:  o Poder Legislat ivo, o Poder Execut ivo e o Poder Judiciár io;  O Estado federal:  a União, os Estados, O 
Dist r ito Federal e os Municípios;  Os Municípios:  Lei Orgânica Municipal, autonom ia, competência, organização polít ica e 
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adm inist rat iva, intervenção nos m unicípios, f iscalização financeira e orçamentár ia;  O Processo Legislat ivo:  conceito de Lei, fases 
do processo, espécies norm ativas e processo orçam entár io;  Controle de const itucionalidade de atos m unicipais;  O mandado de 
Segurança e ação Popular;  A Adm inist ração Pública:  conceito, pr incípios, cont role interno e controle externo – Tr ibunal de 
Contas. Direito Tributário – Fontes do Direito t r ibutár io;  Sistem a Const itucional Tr ibutár io:  competência, pr incípios 
const itucionais t r ibutár ios, lim itações const itucionais;  Código Tr ibutár io Nacional:  norm as gerais – vigência, aplicação e 
interpretação da legislação t r ibutár ia – tr ibutos, espécies – fato gerador, conceito, aspectos e classificação, crédito t r ibutár io e 
obr igação t r ibutár ia, espécies – sujeição at iva e passiva direta e indireta, capacidade – dom icílio t r ibutár io – const ituição, 
suspensão, exclusão ext inção do crédito tr ibutár io – garant ias e pr iv ilégios de crédito t r ibutár io – adm inist ração t r ibutár ia – dívida 
at iva;  Im postos m unicipais – I PTU, ISS e I TBI ;  Taxas Contr ibuição de melhor ia;  Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. 101/ 00)  – 
adm inist ração da Receita Pública – da previsão e da arrecadação t r ibutár ia – renúncia de receita e m edidas de compensação;  
Precatór ios Judiciais;  Conceitos e lim ites de Dívida Pública;  Direito Civil – Das pessoas – pessoa natural, pessoa jurídica de direito 
pr ivado e de direito público;  Dos fatos jurídicos – conceito;  Dos atos jur ídicos – conceito;  elem entos const itut ivos, classificação, 
defeitos, form as, nulidade, prescr ição e decadência;  Dos atos ilícitos – conceito;  elementos const itut ivos, abuso do direito;  A 
propriedade, conceito, generalidades, aquisição, e perda da propriedade m óvel e im óvel – aposse – conceito;  Da Dação em 
pagam ento e suas m odalidades;  Da Compensação. Direito Processual Civil – Lei nº  13.105, de 16 de m arço de 2015. "Das 
norm as processuais civis:  das norm as processuais civis. Da função jur isdicional:  Da jur isdição e da ação, Dos lim ites da jur isdição 
nacional e da cooperação internacional. Com petência interna. Das partes e dos procuradores. Do lit isconsórcio. Da intervenção de 
terceiros. Do juiz e dos auxiliares de just iça. Do Ministério Público. Da advocacia pública. Da defensor ia pública. Dos atos 
processuais:  da form a, do tem po e do lugar dos atos processuais. Da com unicação dos atos processuais. Das nulidades. Da 
dist r ibuição e do regist ro. Do valor da causa. Da tutela provisór ia:  disposições gerais, tutela de urgência, tutela de evidência. Da 
form ação suspensão e ext inção do processo. Procedim ento de conhecim ento e cumprim ento de sentença. Dos procedim entos 
especiais. Do Processo de Execução. Da ordem dos processos e dos processos de com petência or iginár ia dos t r ibunais. Dos 
recursos. E Disposições finais e t ransitór ias.  Direito Penal – Teor ia do cr im e;  Dos cr imes contra a Adm inist ração Pública;  Dos 
cr im es cont ra a ordem  tr ibutár ia;  Cr im es cont ra as finanças públicas (Lei nº  10.028 de 19/ 10/ 00)  Cr im e de responsabilidade e 
acréscimo a Lei nº  1.079/ 50, pela Lei Complem entar nº  101/ 00;  Cr im e de responsabilidade de Prefeitos e vereadores com 
alterações ao Decreto-Lei nº  201/ 67;  Lei nº  8.429/ 92. Direito do Trabalho – Fontes do Direito do t rabalho;  Relação de Trabalho 
e Seus Sujeitos;  Trabalhador Rural;  Contrato de Trabalho e os Contratos de t rabalho;  Rem uneração e Form as de remuneração;  
Proteção ao salár io;  duração do t rabalho e repousos;  Alteração, Suspensão e Térm ino do Contrato de Trabalho;  aviso prévio, 
dispensa, estabilidade e garant ia de emprego;  Fundo de Garant ia por Tem po de Serviço;  Acordo e Convenção Colet iva de t rabalho;  
sindicato e arbit ragem . Legislação Municipal: Lei Orgânica Municipal. 
 
PARA O CARGO DE TERAPEUTA OCUPACI ONAL 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Terapia Ocupacional. Desenvolvim ento Hum ano e At iv idade. Desenvolvim ento I nfant il. At raso e disfunções no desenvolvim ento 
infant il. Terapia Ocupacional no contexto hospitalar. Saúde Mental na infância. Adoecimento crônico na infância e adolescência. 
Relação terapeuta ocupacional-paciente. Hum anização. At iv idade lúdica e hum anização. Br incar e desenvolvim ento. Br incar como 
recurso terapêut ico. Br incar e a cr iança portadora de necessidades especiais. Hospitalização na infância. Preparação de cirur gia 
pelo br incar. Aspectos sociais e histór icos da infância. O br incar com o m ediador da relação cr iança- fam ília-equipe de saúde. 
Conhecimentos na área de saúde m ental, ger iat r ia, reabilitação física, reabilitação psicossocial, neurologia, saúde colet iva.  Terapia 
ocupacional em  ger iat r ia e gerontologia:  avaliação;  interdisciplinar idade na abordagem  do idoso. Terapia ocupacional em 
reabilitação física:  noções fundam entais de acidente vascular cerebral;  t raumat ismo cranoencefálico;  lesões medulares;  
queimaduras;  doenças reum át icas;  doenças degenerat ivas. Terapia ocupacional em t raum ato-ortopedia:  ut ilização de órteses e 
adaptações. Terapia ocupacional em  psiquiat r ia;  saúde m ental e reform a psiquiát r ica. Conhecim ento em  Saúde Pública:  
Const ituição Federal 1988 -  Art . 196 a 200;  Lei nº  8.080/ 90;  Lei nº  8.142/ 90 Portar ia 373, 27/ 02/ 2002 -  NOAS 01/ 2002;  Manual 
Técnico Regulação, Avaliação e Auditor ia do SUS -  Ministér io da Saúde 2006, Departam ento de Regulação, Avaliação e Controle 
de Sistem as, Departam ento Nacional de Auditor ia do SUS. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
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ANEXO I I I  

DECLARAÇÃO PARA CANDI DATO COM DEFI CI ÊNCI A E/ OU  
SOLI CI TANTE DE CONDI ÇÃO ESPECI AL 

Concurso Público nº  0 1 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  
 
 
 

Dados do candidato:  

NOME:  
I NSCRI ÇÃO:  RG:  

CARGO:  
TELEFONE:  CELULAR:  

 
 

CANDI DATO( A)  POSSUI  DEFI CI ÊNCI A?              SI M                         NÃO 

 
Se sim , especifique a deficiência:  _______________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

Nº  do CID:  ____________ 
 

Nom e do m édico que assina do Laudo:  __________________________________________________________  
 

Nº  do CRM:  ___________ 
 

 
 
NECESSI TA DE CONDI ÇÕES ESPECI AI S PARA REALI ZAÇÃO DA PROVA?  

 SI M                       NÃO 
 

 SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA)  
 MESA PARA CADEIRANTE 
 SANI TÁRI O ADAPTADO PARA CADEI RANTE 
 LEDOR 
 TRANSCRI TOR 
 PROVA EM BRAILE 
 PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24) 
 INTERPRETE DE LI BRAS 
 OUTRA. QUAL?_______________________________________________________________________ 

                                
                               
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
ATENÇÃO: Esta declaração e o respect ivo Laudo Médico (cópia)  deverão ser encam inhados v ia Sedex 
ou carta com  aviso de recebim ento para I NDEPAC, localizado na Avenida Senador Casem iro da Rocha,  
609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, até o dia 
út il subsequente ao térm ino das inscrições, conform e disposto no Capítulo 4 do Edital. 
  
________________, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 

 
Assinatura do(a)  candidato(a)  
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ANEXO I V 
 

FORMULÁRI O PARA SOLI CI TAÇÃO DE I SENÇÃO DE TAXA DE I NSCRI ÇÃO 
Concurso Público nº  0 1 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  

NOME DO 
CANDI DATO: 

 

I NSCRI ÇÃO:  
CPF:  
RG:  
CARGO:  
TELEFONE:  
 

Assinale a  condição para solicitação da isenção da taxa de inscr ição: 
 

  Pessoa com  deficiência  ( nos term os do it em  5 .1 .1  e respect ivos subitens deste  Edita l)  -  

( Lei Municipal n.º  8 2 4 / 2 0 0 6 )  
 
 

PREENCHA TODOS OS CAMPOS: 
 

 

Eu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
 

portador( a)  da cédula de ident idade nº  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , venho por m eio 
desta, requerer isenção da taxa de inscr ição am parado pelas disposições constantes no 
Capítulo 5  do Edita l deste  certam e.  
 
Declaro, sob as penas da Lei, e , para os devidos fins, que m e enquadro nas NORMAS PARA OBTENÇÃO 
DA I SENÇÃO DA TAXA pela legislação do m unicípio de Avaré/ SP, que as inform ações apresentadas por 
m im  são verdadeiras e que estou ciente de que se for  constatado om issão de inform ações e ( ou)  
apresentação de inform ações inverídicas e ( ou)  fa lsificação e ( ou)  fraude da docum entação por m im  
apresentada, estarei sujeito às penalidades da Lei.  
 
 
Firm o, at ravés da presente, que li, aceito e tenho tácita  ciência das norm as e condições estabelecidas 
no Edita l, sobre as quais não poderei a legar desconhecim ento.  
 
  

_________________, ______ de ____________________ de 20__. 
 
 

 
Assinatura do(a)  candidato(a)  

 

 
 
ATENÇÃO:  Este formulário e a respect iva docum entação com probatória deverão ser encam inhados, por 
SEDEX ou correspondência com  regist ro de Aviso de Recebim ento (AR) , ao I NDEPAC, localizado à 
Avenida Senador Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  
São Paulo/ SP, CEP 04047-001, até o dia 8  de setem bro de 2 0 2 2 ,  conform e disposto no Capítulo 5 do 
Edital.  
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ANEXO V 
 

 FORMULÁRI O DE JURADO DO TRI BUNAL DO JÚRI  
Concurso Público nº  0 1 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  

 
 

Dados do candidato:  

NOME:  
CARGO:  

I NSCRI ÇÃO:  RG:  

TELEFONE:  CELULAR:  
 

 
 

Eu, ______________________________________________, portador(a)  do RG – nº  

__________________, residente e dom iciliado(a)  na Rua _________________________________, 

nº ____ -   Bairro _____________, no m unicípio de _____________, declaro para os devidos fins de 

Direito que exerci, ou exerço, função de jurado(a)  do Tribunal do Júri de acordo com  a Lei nº  

11.689/ 2008. 

 

________________, ______ de ____________________ de 2022.  
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do candidato 
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ANEXO VI  -  MODELO DE E- MAI L DE RECURSO  

Concurso Público nº  0 1 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  

 

 

ASSUNTO DO EMAI L:  I nscrição nº  ______ -  Recurso cont ra __( indicar qual é o evento (vide alíneas do item 
13.1 deste Edital) )__ 

 

 

 

TEOR DO E- MAI L: 

 

Nom e com pleto do candidato:  

RG:  

Nº  da Inscrição:  

Cargo:  

Nº  da questão (em  caso de recurso cont ra gabarito) :  

 

Argum ento do recurso:  
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ANEXO VI I  -  MODELO DE RECURSO EXCLUSI VO PARA TESTE DE APTI DÃO FÍ SI CA –  TAF E TESTE DE 
HABI LI DADES ESPECÍ FI CAS 

Concurso Público nº  0 1 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  

À Com issão Fiscalizadora do Concurso Público nº  0 1 / 2 0 2 2   

 

NOME DO CANDI DATO:    

RG. DO CANDI DATO:    

I NSCRI ÇÃO:    
CARGO:    

TI PO DE RECURSO: 

( assinale  a  fase ao lado)  

     (    )  2 ª  Fase - Teste  de Apt idão Física –  TAF 

     (    )  3 ª  Fase –  Teste de Habilidades Específicas 

  

JUSTI FI CATI VA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  apresentar este form ulário em  envelope contendo:   ident ificação do candidato, endereço 
com pleto inform ado no ato da inscrição;  

 b)  OBS:  Esta solicitação deve ser protocolada no Setor de Protocolo do Cent ro Adm inist rat ivo 
Municipal da Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré, situado a RUA RI O GRANDE DO SUL, Nº  
1.810 -  CENTRO -  AVARÉ/ SP, de segunda a sexta feira das 08h00 às 16h00, conform e item  
13.17 do Edital de Abertura, dent ro do prazo de recurso. Essa solicitação som ente terá validade 
com  a assinatura do candidato.  

 

(Cidade/ UF)  ________________________________, ____ de _______________ de 20___.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
ASSI NATURA DO CANDI DATO 
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ANEXO VI I I  -  FORMULÁRI O DE SOLI CI TAÇÃO DE I NCLUSÃO DE NOME SOCI AL 
Concurso Público nº  0 1 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré 

 
 

Dados do candidato:  
NOME:  
I NSCRI ÇÃO:  RG:  
CPF:  
CARGO:  
TELEFONE:  CELULAR:  

 

 

Eu, ___________________________________________________________________________ (nom e civil 

do(a)  interessado(a) ) , portador(a)  de Cédula de I dent idade nº ________________________ e CPF nº  

___________________________, inscr ito(a)  no Concurso Público 01/ 2022 do Município de Avaré para o cargo de 

___________________________________________________, solicito a inclusão e uso do m eu nom e social 

(___________________________________________________________________)  ( indicação do nom e social) , 

nos regist ros relat ivos aos serviços prestados por esse órgão/ ent idade.  

 

Local/  Data: __________________, _____ de ______________________ de 202_.  

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO I X –  DESCRI ÇÕES E CRI TÉRI OS DE AVALI AÇÃO DO TESTE DE HABI LI DADES 
ESPECÍ FI CAS ( PRÁTI CA)  

Concurso Público nº  0 1 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré 
 
a)  A prova prát ica tem caráter elim inatór io e o candidato será considerado “aprovado”  ou “ reprovado” .  
b)  Os candidatos ao cargo serão subm et idos ao “Teste de Habilidades Especificas” , constando de execução de tarefas 
designadas pelo exam inador técnico, quando serão observados, especificamente, os conhecim entos prát icos e operacionais 
exigidos para exercício da profissão. 
 

Cargo BORRACHEI RO 

Objet ivo Avaliar  e mensurar conhecimentos  prát icos específicos do candidato.  

Teste de Habilidades 
Especificas 
(Prova prát ica)  

Consist irá de :  
 Remoção e instalação de roda de um  veículo pesado podendo ser m áquina ou cam inhão 
 Desmontagem e m ontagem  de um  pneu de um  veículo de passeio 
 Reparar furos em  câm aras de ar e/ ou pneus;  

 

Tempo/ duração O candidato terá 01 (um a)  hora de duração, onde será avaliado 01 candidato por vez .  

Cr itér ios de Avaliação A avaliação prát ica terá pontuação m áxim a de  100 pontos, a serem dist r ibuídos de acordo com os 
cr itér ios descr itos abaixo:  

 capacidade de organização :  20 pontos 
 habilidade com equipamentos/ ferram entas:  50 pontos 
 produção final ( tem po de realização da prova) :  30 pontos 

 
Serão descontados pontos por falha apresentada nos quesitos acima, proporcionais à gravidade dos 
erros ou aos lapsos na execução. Será Classificado no Teste de habilidades Especificas 
(prát ica)aprovado p candidato que obt iver a nota m ínim a de 50 (cinquenta)  pontos no som atór io dos 
quesitos. 

Candidato Deverá se apresentar no dia e local da prova no horár io previsto vest indo calça comprida, cam isa ou 
cam isetas de m angas curtas;  sapatos, bot inas ou tênis fechado.  As m ulheres deverão estar sem 
adornos (br incos, pulseiras, anéis , alianças, etc.)  . 

Resultado Será em ordem alfabét ica, sendo inform ado apenas a pontuação  obt ida pelo candidato nesta etapa e 
se “aprovado”  ou “ “ reprovado”  para fins de classificação geral.  

Elim inação Será elim inado do concurso , nesta fase, o candidato que:  
 o candidato que obt iver nota infer ior a  50  (cinquenta)   pontos será considerado reprovado;  
 ret irar-se do recinto da prova durante sua revalidação, sem a devida autor ização ou que não 

est iver no local da prova no horár io previsto para assinar a lista de chamada , sendo 
autom at icam ente desclassificado;  

 não apresentar documentação exigida;  
 faltar  com a devida cortesia para qualquer dos exam inadores, seus auxiliares e/ ou candidatos;  
 for  surpreendido dando e/ ou recebendo auxilio para execução dos testes ou tent ando usar de 

m eios fraudulentos  e/ ou ilegais para realização da prova. 
 Perturbar, de qualquer m odo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em  com portam ento indevido. 
 Não será perm it ido nenhum m eio de consulta, nem  o uso de telefone celular durante a 

realização da prova prát ica. O candidato que portar o refer ido aparelho deverá, 
obr igator iamente, acondicioná- lo desligado em saco plást ico fornecido pelos fiscais da prova. 
Caso o telefone celular de um  candidato toque durante a prova, o fato será regist rado em  at a, 
para julgam ento poster ior, podendo acarretar a elim inação do candidato. 

Equipe de Avaliadores Responsável pela Garagem  e Borracheiro 

 

Cargo COZI NHEI RO 

Objet ivo Avaliar  e mensurar conhecim entos prát icos específicos do profissional de cozinha.  

Prova Prát ica Constará do planejam ento e preparação de um Menu, com posto de um a salada fr ia. Os insumos 
disponibilizados para os candidatos serão revelados som ente no mom ento da prova. A prova será 
realizada em  grupos aleatór ios. 

Tempo/ duração O candidato terá 01 (uma)  hora para realizar a preparação do prato que foi planejando. 

Cr itér ios de Avaliação 
 

A avaliação prát ica terá pontuação m áxim a de  “100”  pontos, a serem distr ibuídos de acordo com os 
cr itér ios descr itos abaixo:  

 Habilidade com equipamentos/ ferram entas;  10 PONTOS 
 Organização na execução dos trabalhos executados;  boas prát icas de m anipulação; 20 PONTOS 
 Técnicas de preparo; 20 PONTOS 
 Apresentação, sabor e tempo; 15 PONTOS 

51Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 05 de setembro de 2022 Ano VI | Edição nº 1380 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

ESTÂNCI A TURÍ STI CA DE AVARÉ/ SP 
CONCURSO PÚBLI CO -  EDI TAL Nº  0 1 / 2 0 2 2  

( alterado pela Ret ificação nº  0 1 )  
 

Cargo COZI NHEI RO 

 Organização; 10 PONTOS 
 Resistência física as at iv idades executadas; 10 PONTOS 
 Eficiência/ Agilidade 10 PONTOS 

Candidato Deverá apresentar-se no dia e local da prova no horár io previsto com vest im entas claras e sapatos 
fechados. A cam iseta deverá ser de m anga (curta) . As m ulheres deverão estar sem adornos (br incos, 
pulseiras, anéis, alianças, etc.)  e com  cabelo preso e as unhas curtas e sem  esm alte. Os hom ens 
deverão se apresentar com  barba curta ou aparada.  

Resultado Será em ordem  alfabét ica, sendo inform ado apenas a pontuação obt ida pelo candidato nesta etapa e 
se “aprovado ”  ou “ reprovado ”  para fins de classificação geral.  

Elim inação Será elim inado do concurso , nesta fase, o candidato que:  
 obt iver pontos  infer ior  a  50 (cinquenta)  e será considerado reprovado.  
 ret irar-se do recinto da prova durante sua revalidação, sem a devida autor ização ou que não 

est iver no local da prova no horár io previsto para assinar a lista de cham ada, sendo 
autom at icam ente desclassificado;  

 não apresentar documentação exigida;  
 faltar  com a devida cortesia para qualquer dos exam inadores, seus auxiliares e/ ou candidatos;  
 for  surpreendido dando e/ ou recebendo auxílio para execução dos testes ou tentando usar de 

m eios fraudulentos  e/ ou ilegais para realização da prova;  
 perturbar, de qualquer m odo, a ordem dos t rabalhos, incorrendo em  comportam ento indevido. 
 Usar telefone celular durante a realização da prova prát ica. O candidato que portar o refer ido 

aparelho deverá, obr igator iam ente, acondicioná- lo desligado em  saco plást ico fornecido pelos 
fiscais da prova. Caso o telefone celular de um candidato toque durante a prova, o fato será 
registrado em ata, para julgam ento poster ior, podendo acarretar a elim inação do candidato.  

Equipe de Avaliadores Nutr icionistas e Cozinheiros 

 

Cargo ELETRI CI STA 

Objet ivo Avaliar  e mensurar conhecim entos prát icos específicos do candidato. 

Teste de Habilidades 
Especificas 
(Prova prát ica)  

Consist irá na execução de tarefas :  
 Procedim ento correto na instalação e reposição de lâmpadas e lum inár ias , incluindo uso de 

EPI  e ECP;  
 I nstalação e reparo  rede de fiação, 
 Localização de  defeito em  painel elét r ico (previam ente m ontado pela Com issão de Avaliação 

do THE) ;  
 I nstalação de vent ilador;  
 I dent if icação da nomenclatura (popular)  dos insum os ut ilizados nas instalações elétr icas , 

ferram entas e EPI ´ s. 

Tempo/ duração O candidato terá 01 (um a)  hora de duração, onde será avaliado 01 candidato por vez .  

Cr itér ios de Avaliação A avaliação prát ica terá pontuação m áxim a de  100 pontos, a serem dist r ibuídos de acordo com os 
cr itér ios descr itos abaixo:  

 postura e uso de EPI  e EPC :  10 pontos;  
 capacidade de organização :  20 pontos;  
 conhecimento técnico, habilidade e agilidade :  40 pontos;  
 produção final ( tem po de realização da prova) ;  30 pontos 

 
Serão descontados pontos por falha apresentada nos quesitos acima, proporcionais à gravidade dos 
erros ou aos lapsos na execução. Será Classificado no Teste de habilidades Especificas 
(prát ica)aprovado p candidato que obt iver a nota m ínim a de 50 (cinquenta)  pontos no som atór io dos 
quesitos. 

Candidato Deverá se apresentar no dia e local da prova no horár io previsto vest indo calça comprida, cam isa ou 
cam isetas de m angas curtas;  sapatos, bot inas ou tênis fechado.  As m ulheres deverão estar sem 
adornos (br incos, pulseiras, anéis , alianças, etc.)  . 

Resultado Será ,em ordem alfabét ica,, inform ado apenas a pontuação obt ida pelo candidato nesta etapa e se 
“aprovado”  ou “ reprovado”  para fins de classificação geral.  

Elim inação Será elim inado do concurso , nesta fase, o candidato que:  
 o candidato que obt iver nota infer ior a  50  (cinquenta)   pontos será considerado reprovado;  
 ret irar-se do recinto da prova durante sua revalidação, sem a devida autor ização ou que não 

est iver no local da prova no horár io previsto para assinar a lista de chamada , sendo 
autom at icam ente desclassificado;  

 não apresentar documentação exigida;  
 faltar  com a devida cortesia para qualquer dos exam inadores, seus auxiliares e/ ou candidatos;  
 for  surpreendido dando e/ ou recebendo auxilio para execução dos testes ou tent ando usar de 

m eios fraudulentos  e/ ou ilegais para realização da prova. 
 Perturbar, de qualquer m odo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em  com portam ento indevido. 
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Cargo ELETRI CI STA 

 Não será perm it ido nenhum m eio de consulta, nem  o uso de telefone celular durante a 
realização da prova prát ica. O candidato que portar o refer ido aparelho deverá, 
obr igator iamente, acondicioná- lo desligado em saco plást ico fornecido pelos fiscais da prova. 
Caso o telefone celular de um  candidato toque durante a prova, o fato será regist rado em  at a, 
para julgam ento poster ior, podendo acarretar a elim inação do candidato. 

 

Equipe de Avaliadores Chefe de equipe e elet r icista 

 

Cargo ENCANADOR 

Objet ivo Avaliar  e mensurar conhecimentos  prát icos específicos do candidato.  

Teste de Habilidades 
Especificas 
(Prova prát ica)  

Consist irá de :  
 Fazer o uso adequado de EPI ´ S;  
 I dent if icação dos componentes do sistem a hidráulico, tais com o:  tubos, conexões, torneiras e 

registros;  louças e qualquer out ro insum o ut ilizado para instalação hidráulica;  
 Demonst rar a prát ica  na montagem de uma rede para ligação de água e esgoto;  
 Demonst rara prat ica para  abertura de valas e t raças;  
 I dent if icar o uso correto  de ferram entas;  
 Demonst rar a prát ica de higiene e segurança no trabalho. 

Tempo/ duração O candidato terá 01 (um a)  hora de duração, onde será avaliado 01 candidato por vez .  

Cr itér ios de Avaliação A avaliação prát ica terá pontuação m áxim a de  100 pontos, a serem dist r ibuídos de acordo com os 
cr itér ios descr itos abaixo:  

 Postura e uso de EPI  :  10 pontos;  
 Capacidade de organização :  10 pontos 
 Habilidade com insum os/ equipam entos/ ferram entas:  60 pontos 
 produção final ( tem po de realização da prova) :  20 pontos 

 
Serão descontados pontos por falha apresentada nos quesitos acima, proporcionais à gravidade dos 
erros ou aos lapsos na execução. Será Classificado no Teste de habilidades Especificas 
(prát ica)aprovado p candidato que obt iver a nota m ínim a de 50 (cinquenta)  pontos no som atór io dos 
quesitos. 

Candidato Deverá se apresentar no dia e local da prova no horár io previsto vest indo calça comprida, cam isa ou 
cam isetas de m angas curtas;  sapatos, bot inas ou tênis fechado.  As m ulheres deverão estar sem 
adornos (br incos, pulseiras, anéis , alianças, etc.)  . 

Resultado Será em ordem alfabét ica, sendo inform ado apenas a pontuação  obt ida pelo candidato nesta etapa e 
se “aprovado”  ou “ “ reprovado”  para fins de classificação geral.  

Elim inação Será elim inado do concurso , nesta fase, o candidato que:  
 o candidato que obt iver nota infer ior a  50  (cinquenta)   pontos será considerado reprovado;  
 ret irar-se do recinto da prova durante sua revalidação, sem a devida autor ização ou que não 

est iver no local da prova no horár io previsto para assinar a lista de chamada , sendo 
autom at icam ente desclassificado;  

 não apresentar documentação exigida;  
 faltar  com a devida cortesia para qualquer dos exam inadores, seus auxiliares e/ ou candidatos;  
 for  surpreendido dando e/ ou recebendo auxilio para execução dos testes ou tent ando usar de 

m eios fraudulentos  e/ ou ilegais para realização da prova. 
 Perturbar, de qualquer m odo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em  com portam ento indevido. 
 Não será perm it ido nenhum m eio de consulta, nem  o uso de telefone celular durante a 

realização da prova prát ica. O candidato que portar o refer ido aparelho deverá, 
obr igator iamente, acondicioná- lo desligado em saco plást ico fornecido pelos fiscais da prova. 
Caso o telefone celular de um  candidato toque durante a prova, o fato será regist rado em  at a, 
para julgam ento poster ior, podendo acarretar a elim inação do candidato. 

Equipe de Avaliadores Chefe de equipe e encanador 

 

Cargo MARCENEI RO 

Objet ivo Avaliar  e mensurar conhecim entos prát icos específicos do candidato.  

Teste de Habilidades 
Especificas 
(Prova prát ica)  

Consist irá na execução de tarefas com o:  trabalhos de confecção, reparação, acabam ento em  produtos 
e peças de m adeiras e der ivados, dando- lhes o acabam ento desejado, ent re outras tarefas correlatas 
ao cargo. 

Tempo/ duração O candidato terá 01 (um a)  hora de duração, onde será avaliado 01 candidato por vez .  

Cr itér ios de Avaliação A avaliação prát ica terá pontuação m áxim a de  100 pontos, a serem dist r ibuídos de acordo com os 
cr itér ios descr itos abaixo:  
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Cargo MARCENEI RO 

 I dent if icação de ferramentas de trabalho e EPI ’s -  O candidato deverá ident if icar ferram entas 
de t rabalho e EPI ’s que estarão expostas, deverá explicar qual é a função de cada ferramenta 
para a execução do t rabalho. Valor:   30 pontos. 

 Organização e lim peza do ambiente de t rabalho. Valor:   10 pontos 
 Preparação, m ediante a elaboração prelim inar de desenho e poster ior desenvolvim ento e 

m ontagem / reparação correta do Projeto proposto. Valor:   60 pontos.  
 
Serão descontados pontos por falha apresentada nos quesitos acima, proporcionais à gravidade dos 
erros ou aos lapsos na execução. Será Classificado no Teste de habilidades Especificas 
(prát ica)aprovado p candidato que obt iver a nota m ínim a de 50 (cinquenta)  pontos no som atór io dos 
quesitos. 

Candidato Deverá se apresentar no dia e local da prova no horár io previsto vest indo calça comprida, cam isa ou 
cam isetas de m angas curtas;  sapatos, bot inas ou tênis fechado.  As m ulheres deverão estar sem 
adornos (br incos, pulseiras, anéis , alianças, etc.)  . 

Resultado Será ,em ordem alfabét ica,, inform ado apenas a pontuação obt ida pelo candidato nesta etapa e se 
“aprovado”  ou “ reprovado”  para fins de classificação geral.  

Elim inação Será elim inado do concurso , nesta fase, o candidato que:  
 o candidato que obt iver nota infer ior a  50  (cinquenta)   pontos será considerado reprovado;  
 ret irar-se do recinto da prova durante sua revalidação, sem a devida autor ização ou que não 

est iver no local da prova no horár io previsto para assinar a lista de cham ada , sendo 
autom at icam ente desclassificado;  

 não apresentar documentação exigida;  
 faltar  com a devida cortesia para qualquer dos exam inadores, seus auxiliares e/ ou candidatos;  
 for  surpreendido dando e/ ou recebendo auxilio para execução dos testes ou tentando usar de 

m eios fraudulentos  e/ ou ilegais para realização da prova. 
 Perturbar, de qualquer m odo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em  com portam ento indevido. 
 Não será perm it ido nenhum m eio de consulta, nem  o uso de telefone celular durante a 

realização da prova prát ica. O candidato que portar o refer ido aparelho deverá, 
obr igator iamente, acondicioná- lo desligado em saco plást ico fornecido pelos fiscais da prova. 
Caso o telefone celular de um  candidato toque durante a prova, o fato será regist rado em  ata, 
para julgam ento poster ior, podendo acarretar a elim inação do candidato. 

 

Equipe de Avaliadores Chefe de equipe e m arceneiros 

 

Cargo OPERADOR DE MÁQUI NA 

Objet ivo Avaliar  e mensurar conhecim entos prát icos específicos do candidato.  

Teste de Habilidades 
Especificas 
(Prova prát ica)  

A prova prát ica para este cargo será realizada em duas m áquinas MOTONI VELADORA e 
RETROESCAVADEI RA. A prova prát ica de direção veicular consist irá na condução de veículo 
m otor izados  elencados e será com posta de duas partes, sejam :  direção de 
veículo em  percurso na via pública urbana e rodoviár ia e estacionam ento em  vaga 
delim itada por balizas 

Tempo/ duração O candidato terá 01 (um a)  hora de duração, onde será avaliado 01 candidato por vez .  

Cr itér ios de Avaliação A avaliação prát ica terá pontuação m áxim a de  100 pontos, a serem dist r ibuídos de acordo com os 
cr itér ios descr itos abaixo:  

 a habilidade com  os instrum entos de t rabalho. Valor:   20 pontos. 
 a form a adequada para a execução das at iv idades. Valor:   10 pontos 
 a ut ilização dos equipam entos de proteção individual e norm as de segurança no t rabalho. 

Valor:   10 pontos 
 a eficiência ( técnica e desenvoltura)  na execução da tarefa. Valor:   50 pontos 
  a organização dos m ater iais durante e após a execução das tarefas. Valor:   10 pontos 

 
Serão descontados pontos por falha apresentada nos quesitos acima, proporcionais à gravidade dos 
erros ou aos lapsos na execução. Será Classificado no Teste de habilidades Especificas 
(prát ica)aprovado p candidato que obt iver a nota m ínim a de 50 (cinquenta)  pontos no som atór io dos 
quesitos. 

Candidato Deverá se apresentar no dia e local da prova no horár io previsto vest indo calça comprida, cam isa ou 
cam isetas de m angas curtas;  sapatos, bot inas ou tênis fechado.  As m ulheres deverão estar sem 
adornos (br incos, pulseiras, anéis , alianças, etc.)  . 

Resultado Será ,em  ordem alfabét ica,, inform ado apenas a pontuação obt ida pelo candidato nesta etapa e se 
“aprovado”  ou “ reprovado”  para fins de classificação geral.  

Elim inação Será elim inado do concurso , nesta fase, o candidato que:  
 o candidato que obt iver nota infer ior a  50  ( cinquenta)   pontos será considerado reprovado;  
 ret irar-se do recinto da prova durante sua revalidação, sem a devida autor ização ou que não 
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Cargo OPERADOR DE MÁQUI NA 

est iver no local da prova no horár io previsto para assinar a lista de cham ada , sendo 
autom at icam ente desclassificado;  

 não apresentar documentação exigida;  
 faltar  com a devida cortesia para qualquer dos exam inadores, seus auxiliares e/ ou candidatos;  
 for  surpreendido dando e/ ou recebendo auxilio para execução dos testes ou tentando usar de 

m eios fraudulentos  e/ ou ilegais para realização da prova. 
 Perturbar, de qualquer m odo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em  com portam ento indevido. 
 Não será perm it ido nenhum m eio de consulta, nem  o uso de telefone celular durante a 

realização da prova prát ica. O candidato que portar o refer ido aparelho deverá, 
obr igator iamente, acondicioná- lo desligado em saco plást ico fornecido pelos fiscais da prova. 
Caso o telefone celular de um  candidato toque durante a prova, o fato será regist rado em  ata, 
para julgam ento poster ior, podendo acarretar a elim inação do candidato. 

 

Equipe de Avaliadores Responsável pela Garagem  e chefe de equipe 

 

Cargo PEDREI RO 

Objet ivo Avaliar  e mensurar conhecim entos prát icos específicos do candidato.  

Teste de Habilidades 
Especificas 
(Prova prát ica)  

à Prova prát ica constará da const rução de um a parede em  canto, definindo a medida do esquadro 
ut ilizando t ij olos de form a dobrada e am arrada, entre out ras tarefas correlatas ao cargo 

Tempo/ duração O candidato terá 01 (um a)  hora de duração, onde será avaliado 01 candidato por vez .  

Cr itér ios de Avaliação A avaliação prát ica terá pontuação m áxim a de  100 pontos, a serem dist r ibuídos de acordo com os 
cr itér ios descr itos abaixo:  

 a habilidade com  os instrum entos de t rabalho. Valor:   20 pontos. 
 a form a adequada para a execução das at iv idades. Valor:   10 pontos 
 a ut ilização dos equipam entos de proteção individual e norm as de segurança no t rabalho. 

Valor:   10 pontos 
 a eficiência ( técnica e desenvoltura)  na execução da tarefa. Valor:   50 pontos 
  a organização dos m ater iais durante e após a execução das tarefas. Valor:   10 pontos 

 
Serão descontados pontos por falha apresentada nos quesitos acima, proporcionais à gravidade dos 
erros ou aos lapsos na execução. Será Classificado no Teste de habilidades Especificas 
(prát ica)aprovado p candidato que obt iver a nota m ínim a de 50 (cinquenta)  pontos no som atór io dos 
quesitos. 

Candidato Deverá se apresentar no dia e local da prova no horár io previsto vest indo calça comprida, cam isa ou 
cam isetas de m angas curtas;  sapatos, bot inas ou tênis fechado.  As m ulheres deverão estar sem 
adornos (br incos, pulseiras, anéis , alianças, etc.)  . 

Resultado Será ,em ordem alfabét ica,, inform ado apenas a pontuação obt ida pelo candidato nesta etapa e se 
“aprovado”  ou “ reprovado”  para fins de classificação geral.  

Elim inação Será elim inado do concurso , nesta fase, o candidato que:  
 o candidato que obt iver nota infer ior a  50  (cinquenta)   pontos será considerado reprovado;  
 ret irar-se do recinto da prova durante sua revalidação, sem a devida autor ização ou que não 

est iver no local da prova no horár io previsto para assinar a lista de cham ada , sendo 
autom at icam ente desclassificado;  

 não apresentar documentação exigida;  
 faltar  com a devida cortesia para qualquer dos exam inadores, seus auxiliares e/ ou candidatos;  
 for  surpreendido dando e/ ou recebendo auxilio para execução dos testes ou tentando usar de 

m eios fraudulentos  e/ ou ilegais para realização da prova. 
 Perturbar, de qualquer m odo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em  com portam ento indevido. 
 Não será perm it ido nenhum m eio de consulta, nem  o uso de telefone celular durante a 

realização da prova prát ica. O candidato que portar o refer ido aparelho deverá, 
obr igator iamente, acondicioná- lo desligado em saco plást ico fornecido pelos fiscais da prova. 
Caso o telefone celular de um  candidato toque durante a prova, o fato será regist rado em  ata, 
para julgam ento poster ior, podendo acarretar a elim inação do candidato. 

 

Equipe de Avaliadores Chefe de equipe e pedreiros 

 
 

Cargo SERRALHEI RO 

Objet ivo Avaliar  e mensurar conhecim entos prát icos específicos do candidato.  

Teste de Habilidades 
Especificas 
(Prova prát ica)  

a prova prát ica constará da execução de tarefas como:  t rabalhos de confecção, reparação,  
acabamento em  produtos e peças de m etal e derivados, dando- lhes o acabamento desejado, ent re 
out ras tarefas correlatas ao cargo 
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Cargo SERRALHEI RO 

Tempo/ duração O candidato terá 01 (um a)  hora de duração, onde será avaliado 01 candidato por vez . 

Cr itér ios de Avaliação A avaliação prát ica terá pontuação m áxim a de  100 pontos, a serem dist r ibuídos de acordo com os 
cr itér ios descr itos abaixo:  

 m anuseio correto dos inst rumentos de trabalho . Valor:   20 pontos.  
 conhecim ento de reparos em  objetos de m etal e montagem  de peças de m etal . Valor:   20 

pontos 
 agilidade no desem penho das tarefas . Valor:   10 pontos 
 resultado sat isfatór io da at iv idade solicitada  Valor:   50 pontos 

 
Serão descontados pontos por falha apresentada nos quesitos acima, proporcionais à gravidade dos 
erros ou aos lapsos na execução. Será Classificado no Teste de habilidades Especificas 
(prát ica)aprovado p candidato que obt iver a nota m ínim a de 50 (cinquenta)  pontos no som atór io dos 
quesitos. 

Candidato Deverá se apresentar no dia e local da prova no horár io previsto vest indo calça comprida, cam isa ou 
cam isetas de m angas curtas;  sapatos, bot inas ou tênis fechado.  As m ulheres deverão estar sem 
adornos (br incos, pulseiras, anéis , alianças, etc.)  . 

Resultado Será ,em ordem alfabét ica,, inform ado apenas a pontuação obt ida pelo candidato nesta etapa e se 
“aprovado”  ou “ reprovado”  para fins de classificação geral.  

Elim inação Será elim inado do concurso , nesta fase, o candidato que:  
 o candidato que obt iver nota infer ior a  50  (cinquenta)   pontos será considerado reprovado;  
 ret irar-se do recinto da prova durante sua revalidação, sem a devida autor ização ou que não 

est iver no local da prova no horár io previsto para assinar a lista de cham ada , sendo 
autom at icam ente desclassificado;  

 não apresentar documentação exigida;  
 faltar  com a devida cortesia para qualquer dos exam inadores, seus auxiliares e/ ou candidatos;  
 for  surpreendido dando e/ ou recebendo auxilio para execução dos testes ou tentando usar de 

m eios fraudulentos  e/ ou ilegais para realização da prova. 
 Perturbar, de qualquer m odo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em  com portam ento indevido. 
 Não será perm it ido nenhum m eio de consulta, nem  o uso de telefone celular durante a 

realização da prova prát ica. O candidato que portar o refer ido aparelho deverá, 
obr igator iamente, acondicioná- lo desligado em saco plást ico fornecido pelos fiscais da prova. 
Caso o telefone celular de um  candidato toque durante a prova, o fato será regist rado em  ata, 
para julgam ento poster ior, podendo acarretar a elim inação do candidato. 

 

Equipe de Avaliadores Chefe de equipe e serralheiros 

 

Cargo TÉCNI CO DE MANUTENÇÃO EM EQUI PAMENTO DE I NFORMÁTI CA 

Objet ivo Avaliar  e mensurar conhecim entos prát icos específicos do candidato.  

Teste de Habilidades 
Especificas 
(Prova prát ica)  

a prova prát ica constará da execução de tarefas apresentadas pela banca, conforme abaixo:  
 
Tarefa 1 
O candidato receberá um  gabinete de com putador vazio e deverá:  
-  pegar m onitor, teclado, mouse e nobreak e levar para sua bancada e instalar  
-  instalar placa mãe,  
-  instalar processador, fonte, cooler, ssd, m emória, cabos diversos do painel e placa m ãe 
-  configurar BI OS:  alterar data e ordem de boot  para pendrive 
-  dar boot com  pendrive 
 
Tarefa 2 
O candidato deverá cr impar corretamente duas pontas de um  cabo de rede, em padrão T-568A  

Tempo/ duração O candidato terá 40 (quarenta)  m inutos de duração, onde será avaliado 01 candidato por vez. 

Cr itér ios de Avaliação A avaliação prát ica terá pontuação m áxim a de 100 pontos, a serem dist r ibuídos de acordo com os 
cr itér ios descr itos abaixo:  
 
Para Tarefa 1:  
Serão atr ibuídos 70 pontos se a tarefa for concluída com  100%  de acerto. 
Será at r ibuída pontuação proporcional, considerando o percentual de realização, conform e especificação 
abaixo:  
Pegar m onitor, teclado, mouse e nobreak e levar para sua bancada/ m esa. – 7 pontos 
I nstalar placa-mãe– 7 pontos 
I nstalar processador– 7 pontos 
I nstalar fonte– 7 pontos 
I nstalar cooler– 7 pontos 
I nstalar ssd– 7 pontos 
I nstalar memória– 7 pontos 
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Cargo TÉCNI CO DE MANUTENÇÃO EM EQUI PAMENTO DE I NFORMÁTI CA 

I nstalar cabos diversos do painel e placa-mãe– 7 pontos 
Configurar BI OS:  alterar data e ordem  de boot para pendrive– 7 pontos 
Dar boot com pendrive– 7 pontos 
 
Obs:  Haverá perda total dos pontos e desclassificação do candidato se o processador não for instalado 
corretam ente ou for constatada qualquer out ra m á instalação que possa danificar o equipam ento. 
 
Para tarefa 2:  
Será at r ibuída pontuação proporcional, considerando o percentual de realização, conform e especificação 
abaixo:  
Usar o padrão T-568A, EI A/ TI A– 6 pontos 
Capa dentro do encaixe do conector– 6 pontos 
Não apresentar SHORT(CURTO) no m edidor de cabo de rede– 6 pontos 
Não apresentar out ras falhas no m edidor de cabo de rede– 6 pontos 
Crim par as duas pontas do cabo de rede– 6 pontos 
 
Serão descontados pontos por falha apresentada nos quesitos acima, proporcionais à gravidade dos 
erros ou aos lapsos na execução. 

Candidato Deverá se apresentar no dia e local da prova no horár io previsto vest indo calça comprida, cam isa ou 
cam isetas de m angas curtas;  sapatos, bot inas ou tênis fechado.  As m ulheres deverão estar sem 
adornos (br incos, pulseiras, anéis, alianças, etc.) .  

Resultado Será, em ordem alfabét ica, inform ado apenas a pontuação obt ida pelo candidato nesta etapa e se 
“aprovado”  ou “ reprovado”  para fins de classificação geral.  

Elim inação Será elim inado do concurso, nesta fase, o candidato que:  
 o candidato que obt iver nota infer ior a  50  (cinquenta)   pontos será considerado reprovado;  
 ret irar-se do recinto da prova durante sua revalidação, sem a devida autor ização ou que não 

est iver no local da prova no horár io previsto para assinar a lista de chamada , sendo 
autom at icam ente desclassificado;  

 não apresentar documentação exigida;  
 faltar  com a devida cortesia para qualquer dos exam inadores, seus auxiliares e/ ou candidatos;  
 for  surpreendido dando e/ ou recebendo auxilio para execução dos testes ou tent ando usar de 

m eios fraudulentos  e/ ou ilegais para realização da prova. 
 Perturbar, de qualquer m odo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em  com portam ento indevido. 
 Não será perm it ido nenhum m eio de consulta, nem  o uso de telefone celular durante a 

realização da prova prát ica. O candidato que portar o refer ido aparelho deverá, 
obr igator iamente, acondicioná- lo desligado em saco plást ico fornecido pelos fiscais da prova. 
Caso o telefone celular de um  candidato toque durante a prova, o fato será regist rado em  ata, 
para julgam ento poster ior, podendo acarretar a elim inação do candidato. 

 

Equipe de Avaliadores Program ador e Técnicos de Manutenção em equipam ento de inform át ica 
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A Prefeitura da Estância  Turíst ica de Avaré , Estado de São Paulo, torna público que realizará, por m eio do I NDEPAC –  
I nst ituto de Cultura, Desenvolvim ento Educacional, Prom oção Hum ana e Ação Com unitár ia  na form a prevista no art igo 
37 da Const ituição Federal, a abertura de inscr ições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS e TESTE DE APTIDÃO FISI CA – TAF para 
o preenchim ento de vagas dos em pregos públicos abaixo especificados providos pelo Regim e CLT e Lei Com plementar n°  97/ 2009 
e suas alterações, Lei Federal no 11.350/ 2006, de 05/ 10/ 2006. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais 
constantes do presente inst rum ento elaborado de conform idade com  os ditam es da Legislação Federal e Municipal vigentes e 
pert inentes. 

 
I NSTRUÇÕES ESPECI AI S 

 
1 . DO CONCURSO PÚBLI CO 
 
1.1. O presente Concurso Público dest ina-se ao provimento de vagas, pelo Regim e Celet ista, nos em pregos públicos indicados no 
presente edital e dos que vagarem , dentro do prazo de validade de 2 ( dois)  anos, podendo ser prorrogado por igual período, a 
contar da data da hom ologação do certam e, a cr itér io da Estância Turíst ica de Avaré . 
1.2. As vagas oferecidas são para o m unicípio de Avaré/ SP. 
1.3. Os Em pregos públicos/  Área, as Vagas, o Vencimento, a Carga Horár ia, os Requisitos Mínimos Exigidos e o Valor da Taxa da 
I nscr ição são os estabelecidos na Tabelas I  de Em pregos públicos, especificada abaixo. 
 

TABELA I  –  EMPREGOS PÚBLI COS/  ÁREA, VAGAS, VENCI MENTO, CARGA HORÁRI A, REQUI SI TOS MÍ NI MOS 
EXI GI DOS E TAXA DE I NSCRI ÇÃO 

 

Nível de escolaridade: Ensino m édio 

Nom enclatura do Em prego 
público/  área 

Vagas Vencim ento 
Carga horária  

( sem anal/  
diária)  

Requisitos m ínim os exigidos 
Valor da 
Taxa de 

inscrição 

Agente Com unitário de Saúde-  
USF Dr. Luiz Tourinho ( Bairro 
Alto)  

1 R$ 2.424,00 
40 horas 

semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Médio Com pleto e residir  na área 
da comunidade em que atuar ( vide item 
1.3.1 deste edital)  desde a data da 
publicação do Concurso. 

R$ 55,00 

Agente Com unitário de Saúde-  
USF Dra. Maria da Glória  
Ram ires Ferreira ( Vera Cruz)  

1 R$ 2.424,00 
40 Horas 

semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Médio Com pleto e residir  na área 
da comunidade em que atuar ( vide item 
1.3.1 deste edital)  desde a data da 
publicação do Concurso. 

R$ 55,00 

Agente Com unitário de Saúde-  
USF Dr. Fernando Hirata 
( Duilio Gam bini)  

1 R$ 2.424,00 
40 horas 

semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Médio Com pleto e residir  na área 
da comunidade em que atuar ( vide item 
1.3.1 deste edital)  desde a data da 
publicação do Concurso. 

R$ 55,00 

Agente Com unitário de Saúde-  
USF Dr. Carlos Aparecido 
Bandeira ( Paraíso)  

1 R$ 2.424,00 
40 Horas 

semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Médio Com pleto e residir  na área 
da comunidade em que atuar ( vide item 
1.3.1 deste edital)  desde a data da 
publicação do Concurso. 

R$ 55,00 

Agente Com unitário de Saúde-  
USF Dr. João Ort iz ( Plim ec)  

1 R$ 2.424,00 
40 horas 

semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Médio Com pleto e residir  na área 
da comunidade em que atuar ( vide item 
1.3.1 deste edital)  desde a data da 
publicação do Concurso. 

R$ 55,00 

Agente Com unitário de Saúde-  
USF Dr. Flavio Negrão ( Vila  
Operária)  

1 R$ 2.424,00 
40 Horas 

semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Médio Com pleto e residir  na área 
da comunidade em que atuar ( vide item 
1.3.1 deste edital)  desde a data da 
publicação do Concurso. 

R$ 55,00 

Agente Com unitário de Saúde-  
USF São Rogério 

1 R$ 2.424,00 
40 horas 

semanais/ 08 
horas diárias 

Ensino Médio Com pleto e residir  na área 
da comunidade em que atuar ( vide item 
1.3.1 deste edital)  desde a data da 
publicação do Concurso. 

R$ 55,00 

 

Nível de escolaridade: Ensino superior 

Nom enclatura do Em prego 
público 

Vagas Vencim ento 
Carga horária  

( sem anal/  
diária)  

Requisitos m ínim os exigidos 
Valor da 
Taxa de 

inscrição 

Médico Clínico Geral ( PSF)  1 R$ 13.156,59 
40 horas 

semanais/ 08 
horas diárias 

Nível Superior com Graduação em 
Medicina e regist ro no CRM. 

R$ 75,00 

 
 
 
 
1.3.1. O detalham ento das áreas de atuação do Agente Com unitár io de Saúde segue no quadro abaixo:  
 

U.S.F. ÁREA DE ABRANGENCI A 

USF Dr. Luiz Tour inho (Bairro Alto)  
Bairro Alto, Vila Mariana, Vila Jussara, Jardim  Paulista e Alto da 
Colina 

USF Dra. Maria da Glór ia Ramires Ferreira (Vera Cruz)  Bairro Jd. Vera Cruz, Avaré I  e Nova Avaré. 
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U.S.F. ÁREA DE ABRANGENCI A 
USF Dr. Fernando Hirata (Duílio Gambini)  Duilio Gambini, Cid Ferreira e Santa Mônica. 
USF Dr. Carlos Aparecido Bandeira (Paraíso)  Jd. Paraíso, Jd. Tropical. 
USF Dr. João Ort iz (Plim ec)  Plim ec, Vila Mart ins I I I , Jd. Bonsucesso I I , Agua Branca I  e I I . 

USF Dr. Flavio Negrão (Vila Operár ia)  
Vila Operár ia, Jd. California, Vila Esperança, Vila Jardim , 
Condom inio Vila Serena e Condom inio Veneza. 

USF São Rogério São Rogério I , I I  e Jd. Presidencial 
 
1.3.2. O horár io de trabalho estabelecido pela Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré, de acordo com  a necessidade e 
peculiar idade do serviço, será o disposto na Lei Com plementar nº  097/ 2009 e suas alterações, sendo que a jornada será de 8 
horas/ dia, respeitando-se os intervalos inter jornadas e int rajornadas. 
1.3.3. A at r ibuição da carga horár ia será feita conforme as necessidades da adm inist ração, respeitando-se, contudo, a ordem  de 
classificação conforme disposições legais vigentes. 
1.4. As at r ibuições básicas dos empregos públicos estão descr itas no Anexo I , deste Edital.  
1.5. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horár io oficial de Brasília/ DF. 
 
2 . DAS CONDI ÇÕES PARA I NSCRI ÇÃO 
 
2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler este edital em sua íntegra, tendo conhecim ento e estando de acordo com as exigências 
nele cont idas, pr incipalm ente, as especificadas a seguir , que devem  ser com provadas à época da contratação:  
2.1.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou est rangeiro que goze das prerrogat ivas do art . 12 e do I nciso I  do art . 37 da Constituição 
da República;  
2.1.2. Ter, na data da contratação, idade m ínim a de 18 (dezoito)  anos com pletos;  
2.1.3. No caso do sexo m asculino, estar em dia com  o Serviço Militar , nos term os do Decreto nº  57.654/ 66, alterado pelo Decreto 
nº  93.670/ 86;  
2.1.4. Ser eleitor e estar quite com  a Just iça Eleitoral;  
2.1.5. Possuir docum entação com probatór ia, no ato da contratação, dos REQUI SI TOS MÍ NI MOS EXI GI DOS para o em prego 
público, conforme especificado na Tabela I , do Capítulo 1, e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRI A determ inada no it em  1 2 .5  
do Capítulo 1 2  deste edital;  
2.1.6. Ter apt idão física e m ental para o exercício das at r ibuições do em prego público, que será afer ida m ediante perícia m édica, 
realizada pelo serviço de saúde oficial da Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré, ou em sua falta, de quem este indicar;  
2.1.7. Não ter sido dem it ido por ato de im probidade ou exonerado “a bem  do serviço público” , m ediante decisão t ransitada em  
julgado em qualquer esfera governamental;  
2.1.8. Não ter sido condenado por cr im e contra o Patr im ônio, Adm inist ração, a Fé Pública, cont ra os Costum es e os previstos na 
Lei Federal n.º  11.343, de 23/ 08/ 2006;  
2.1.9. Não estar, no ato da contratação, incompat ibilizado para nova contratação em  novo em prego público;  
2.1.10. Estar com a situação cadast ral regular na Receita Federal;  
2.1.11. Não estar com  idade de aposentador ia com pulsór ia;  
2.1.12. Não receber proventos de aposentador ia civil ou m ilitar  ou rem uneração de cargo, em prego público ou função pública que 
caracter izem acum ulação ilícita de cargos na form a do inciso XVI  e do parágrafo 10 do Art igo 37 da Const ituição Federal do Brasil  
2.1.13. Os candidatos inscr itos para o em prego público de Agente Com unitár io de Saúde, deverão se enquadrar na Lei Federal nº  
11350/ 2006, que exige para invest idura no emprego, que o candidato resida na área da com unidade em  que atuará, desde a data 
da publicação do Edital.  
 
3 . DAS I NSCRI ÇÕES 
 
3.1. As inscr ições serão realizadas via I nternet , no endereço elet rônico w w w .indepac.org.br / concursos, iniciando- se no dia  
5  de setem bro de 2 0 2 2  e  encerrando-se no dia  7  de outubro de 2 0 2 2 , observado o horár io oficial de Brasília/  DF e os itens 
estabelecidos no Capítulo 2. Das Condições para I nscr ição, deste Edital.  
3.2. Após o preenchim ento da ficha de solicitação de inscr ição on- line, o candidato deverá efetuar o pagam ento da taxa de inscrição 
a t ítulo de ressarcimento de despesas com  m ater ial e serviços, de acordo com o valor definido na Tabela I , do Capítulo 1 dest e 
Edital.  
3.3. Objet ivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor da taxa de inscr ição som ente se atender a todos 
os requisitos exigidos para o em prego público/  área pretendidos. 
3.4. A inscr ição do candidato im plicará no completo conhecim ento e a tácita aceitação das norm as legais pert inentes e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em  Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecim ento.  
3.5. O candidato deverá efetuar o pagam ento da taxa de inscr ição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancár ia,  
com  vencimento para o dia 1 0  de outubro de 2 0 2 2 , prim eiro dia út il subsequente da data de encerram ento do período de 
inscr ição. Em  caso de fer iado ou evento que acarrete o fecham ento de agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 
3.5.1. O boleto bancário estará disponível no endereço elet rônico w w w .indepac.org.br/ concursos até a data de encerramento 
das inscr ições e deverá ser im presso para o pagamento da taxa de inscr ição, após a conclusão do preenchim ento da ficha de 
solicitação de inscr ição on- line. 
3.5.2. Após o encerramento do período de inscr ição, não haverá possibilidade de impressão do boleto para pagam ento, seja qual 
for o mot ivo alegado. 
3.5.3. A inscr ição som ente será confirm ada após a comprovação do pagam ento da taxa de inscr ição.  
3.5.4. O com provante de inscr ição é o boleto bancário devidam ente quitado deverá ser m ant ido em  poder do candidato e 
apresentado no local de realização da Prova Objet iva. É de inteira responsabilidade do candidato a m anutenção sob sua guarda do 
com provante do pagam ento da taxa de inscr ição, para poster ior apresentação, se necessár io.  
3.6. O candidato deverá efetuar apenas um a inscr ição neste Concurso Público.  
3.6.1. Em  caso de m ais de uma inscr ição para o mesmo período de aplicação de prova, o candidato deverá optar somente por um a 
inscr ição por período, sendo considerado com o ausente para a(s)  out ra(s)  inscr ição(ões)  do refer ido período de aplicação, m esmo 
que a aplicação das provas ocorra na m esma sala.  
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3.6.2. Ocorrendo a hipótese do item 3.6.1, não haverá rest ituição parcial ou integral dos valores pagos a t ítulo de taxa de inscr ição.  
3.7. Não serão aceitas inscr ições recebidas por depósito em  caixa elet rônico, via postal, fac-sím ile, t ransferência ou depósito em 
conta corrente, por depósito “por m eio de envelope”  em caixa rápido, DOC, ordem  de pagam ento, condicionais e/ ou extem porâneas 
ou por qualquer out ra via que não a especificada neste Edital, bem  como fora do período de inscr ição estabelecido.  
3.8. Não será aceito, com o com provante de pagam ento da inscr ição, com provante de agendam ento bancário.  
3.9. Salvo nos casos de anulação ou cancelam ento do certam e, não haverá devolução, parcial ou integral, da im portância paga, 
nem  isenção total ou parcial de pagam ento do valor da taxa de inscr ição, seja qual for o m ot ivo alegado.  
3.10. Efet ivada a inscr ição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de em prego público/  área sob hipótese algum a, 
portanto, antes de efetuar o pagam ento da taxa de inscr ição, o candidato deve ver ificar atentam ente a opção preenchida.  
3.10.1. É vedada a transferência do valor pago a t ítulo de inscrição para t erceiros, assim como a t ransferência da inscr ição para 
out ros concursos. 
3.11. O I NDEPAC e a Estância Turíst ica de Avaré  não se responsabilizam  por solicitação de inscr ição via I nternet não recebida 
por mot ivos de ordem  técnica dos com putadores, falhas de com unicação, congest ionam ento das linhas de com unicação, bem como 
outros fatores de ordem  técnica que im possibilitem  a t ransferência de dados. Assim  é recom endável que o candidato realize sua 
inscr ição e respect ivo pagam ento com  a devida antecedência.  
3.12. A part ir  do dia 1 5  de outubro de 2 0 2 2  o candidato deverá confer ir  no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos se os dados da inscr ição, efetuada via I nternet e se o valor da inscr ição foram recebidos pelo 
I NDEPAC, ou seja, se a inscr ição está confirm ada. 
3.12.1. Em caso negat ivo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendim ento ao Candidato do I NDEPAC, 
at ravés do e-mail indepac@indepac.org.br  para ver if icar o ocorr ido, nos dias úteis no horár io das 9h às 17h, bem  com o interpor 
recurso nos term os do Capítulo 11 deste Edital. 
3.13. A apresentação dos docum entos e das condições exigidas para part icipação no refer ido Concurso Público será feita por 
ocasião da convocação para contratação, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos prat icados pelo 
candidato. 
3.14. As inform ações prestadas na ficha de inscr ição on- line são de inteira responsabilidade do candidato, ainda que realizada com 
o auxílio de terceiros, cabendo à Estância Turíst ica de Avaré  e ao I NDEPAC o direito de excluir  do Concurso Público aquele que 
preenchê- la com  dados incorretos, bem  como aquele que prestar inform ações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
poster iorm ente, respeitando-se a ampla defesa e o contraditór io. 
3.15. O candidato que desejar concorrer à vaga reservada a pessoas com  deficiência deverá, obr igator iam ente, no ato da inscr ição, 
inform ar em  cam po específico da Ficha de I nscr ição e proceder conforme estabelecido no Capítulo 4 deste Edital. 
3.16. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá encam inhar, por m eio de 
correspondência com  AR (Aviso de Recebim ento)  ou Sedex, até o dia út il subsequente ao térm ino das inscr ições, declaração 
constante no Anexo I I I  deste Edital, devidam ente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a 
realização da prova, ident if icando no envelope:  nom e e em prego público/  área ao qual está concorrendo e nome do Concurso 
Público:  Estância Turíst ica de Avaré -  Concurso Público 0 3 / 2 0 2 2  –  “Cond. Especial” , ao I NDEPAC, localizado à Avenida 
Senador Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001. 
3.16.1. O candidato que não o fizer durante o período de inscr ição estabelecido no item  anter ior, não terá a prova e as condições 
especiais providenciadas, seja qual for  o m ot ivo alegado. 
3.16.2. O atendim ento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 
3.16.3. Para efeito do prazo de recebim ento da solicitação por correspondência com  AR ou SEDEX, est ipulado no item  3.16 deste 
Capítulo, será considerado 5 (cinco)  dias corr idos após a data de térm ino das inscr ições.  
3.16.4. A candidata que t iver a necessidade de am amentar durante a realização das provas deverá levar um acom panhante (m aior 
de 18 anos) , que tam bém se subm eterá às regras deste Edital e Anexos e ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acom panhante, não realizará as provas. 
3.16.4.1. A candidata lactante deverá declarar a refer ida condição na ficha de inscr ição on line e encam inhar sua solicitação ao 
I NDEPAC até o dia út il subsequente ao térm ino das inscr ições, por correspondência com AR ou SEDEX, conform e estabelecido no 
item  3.16. 
3.17. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova por mot ivo de crença religiosa, deverá 
encaminhar solicitação ao I NDEPAC, nos termos do item 3.16 deste Capítulo.  
3.18. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a part ir  de 1 5  de outubro de 2 0 2 2 , acessar 
o site w w w .indepac.org.br/ concursos para ver if icar o resultado da solicitação pleiteada. 
3.19. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as inform ações fornecidas no ato da inscr ição.  
3.20. As pessoas t ravest is e t ransexuais poderão solicitar  a inclusão e uso do nom e social para tratam ento neste Concurso Público. 
Para tanto, o form ulár io de inclusão e uso do nom e social, conform e modelo constante no Anexo VI I I , deverá ser total  e correta-
m ente preenchido, assinado e enviado até o dia subsequente ao térm ino da inscr ição, juntam ente com  um a cópia sim ples do RG 
do candidato, por de correspondência com AR (Aviso de Recebim ento) ou Sedex, ao I NDEPAC, localizado à Avenida Senador 
Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, ident if icando o 
nom e do Concurso para o qual está concorrendo no envelope:  Concurso Público nº  0 3 / 2 0 2 2  –  Estância  Turíst ica de Avaré 
-  Ref.: “SOLI CI TAÇÃO DE I NCLUSÃO DE NOME SOCI AL”. 
3.20.1. Nas publicações e divulgações oficiais de convocação, resultados e classificações será considerado o nome civil do candi-
dato. 
 
4 . DA I NSCRI ÇÃO PARA CANDI DATOS COM DEFI CI ÊNCI A 
  
4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste Concurso Público, desde que as at r ibuições do 
em prego público pretendido sejam  com pat íveis com  a deficiência que possuem , conform e estabelecido no Decreto Federal nº  
3.298, de 20/ 12/ 1999, alterado pelo Decreto Federal nº  5.296, de 02/ 12/ 2004 e dem ais atualizações. 
4.2. Em obediência ao disposto na Lei Municipal nº  229/ 94, bem com o no Decreto Federal nº  3.298, de 20/ 12/ 1999, alterado pelo 
Decreto Federal nº  5.296, de 02/ 12/ 2004 e dem ais atualizações, aos candidatos com deficiência habilitados, será reservado o 
percentual de 5%  (cinco por cento)  das vagas existentes ou que vierem a surgir  no prazo de validade do Concurso Público.  
4.2.1. Caso a aplicação do percentual de 5%  (cinco por cento)  resulte em núm ero fracionár io igual ou super ior a 0,5 (cinco 
décim os) , estará form ada 01(um a)  vaga para a pessoa com  deficiência. Se infer ior  a 0,5 (cinco décimos) , a form ação da vaga 
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f icará condicionada à elevação da fração para o m ínim o de 0,5 (cinco décim os) , caso haja aum ento do núm ero de vagas para o 
em prego público/  área. 
4.2.2. Som ente haverá reserva im ediata de vaga para os em pregos públicos/  área com núm ero de vagas igual ou superior a 10 
(dez) . 
4.3. São consideradas pessoas com  deficiência as que apresentem , em certo grau, um a deficiência m ental, m ot r iz ou sensor ial, 
com  caráter de cronicidade e persistência de alteração de vida, bem  como as que se enquadram  no Art igo 4º  do Decreto Federal 
n°  3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n°  5.296, de 2 de dezem bro de 2004 e dem ais alterações. 
4.4. Será elim inado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, declarada na inscr ição, não se constate, devendo o m esmo 
constar apenas da lista de classificação geral de aprovados. 
4.4.1. Será elim inado do Concurso Público o candidato cuja deficiência declarada na inscr ição seja incom pat ível com o em prego 
público pretendido. 
4.5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção sim ples do t ipo m iopia, 
ast igm at ism o, estrabismo e congêneres. 
4.6. As pessoas com deficiência part iciparão deste Concurso Público em  igualdade de condições com  os dem ais candidatos no que 
se refere ao conteúdo das provas, avaliação e cr itér ios de aprovação, ao horár io e local de aplicação das provas e à nota m ínima 
exigida para todos os dem ais candidatos. 
4.7. As vagas dest inadas às pessoas com  deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso 
Público ou na perícia m édica, serão preenchidas pelos dem ais candidatos, observada a ordem  geral de classificação. 
4.8. No ato da inscr ição, o candidato com deficiência que necessite de tratam ento diferenciado nos dias do Concurso Público deverá 
requerê- lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. 
4.9. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com  deficiência deverá declarar a condição na Ficha de 
I nscr ição. 
4.10. O candidato com  deficiência, até o dia út il subsequente ao térm ino das inscr ições, deverá encam inhar, via Sedex ou 
correspondência com Aviso de Recebim ento (AR) , ao I NDEPAC, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, 
localizado à Avenida Senador Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, 
CEP 04047-001, ident if icando o nom e do Concurso Público no envelope:  Estância Turíst ica de Avaré  –  Concurso Público 
0 3 / 2 0 2 2 , os docum entos a seguir :  
a)  Declaração constante no Anexo I I I  deste Edital, devidam ente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição 
especial para a realização da prova (caso a condição especial seja necessária) ;  e  
b)  Cópia do Laudo Médico, expedido no prazo m áximo de 12 (doze)  m eses antes do término das inscrições, atestando a espécie e 
o grau ou nível de deficiência, com  expressa referência ao código correspondente da Classificação I nternacional de Doença – CI D, 
bem com o a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, inform ando o seu nom e, 
núm ero do RG e do CPF. 
4.10.1. Os candidatos que solicitarem  a prova em  braille deverão levar, para esse fim , no dia da aplicação das provas, reglete e 
punção. 
4.10.2. O candidato com  deficiência audit iva poderá solicitar , na declaração constante no Anexo I I I  deste Edital, a autor ização 
para ut ilização de aparelho aur icular, sujeito a inspeção e aprovação da Com issão Mult idisciplinar, com a finalidade de garant ir a 
lisura do Concurso Público. 
4.10.3 O candidato com  deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (um a)  hora para a realização das provas objet ivas, 
deverá enviar a docum entação indicada nas alíneas “a”  e “b”  do item  4.10, acom panhada de parecer em it ido por especialista da 
área de sua deficiência. 
4.10.4. A com provação da tem pest ividade do envio da docum entação t ratada nas alíneas do item  4.10 e subitem  4.10.3 será feita 
pela data da postagem . 
4.10.5. Aos deficientes visuais (am blíopes) que solicitarem prova especial am pliada serão oferecidas provas neste sistem a, com 
tam anho de let ra correspondente a corpo 24. 
4.10.6. As condições específicas e ajudas técnicas previstas acim a não excluem outras que se fizerem necessár ias.  
4.10.7. O atendim ento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido e será divulgado 
conforme disposto no item  3.18 e seus subitens, do Capítulo 3 deste edital.  
4.11. O laudo m édico apresentado terá validade som ente para este Concurso Público e não será devolvido.  
4.12. O candidato que não atender, dentro do período das inscr ições, aos disposit ivos m encionados no item  4.10 e respect ivas 
alíneas e subitens, não terá a condição especial atendida ou não será considerado pessoa com  deficiência, seja qual for  o mot ivo 
alegado. 
4.13. O candidato com  deficiência que não realizar a inscr ição conforme as inst ruções constantes deste Capítulo não poderá interpor 
recurso em favor de sua situação. 
4.14. Os candidatos, que no ato da inscr ição se declararem  pessoas com  deficiência, se aprovados no Concurso Público, terão seus 
nom es divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à part e. 
4.15. Após a invest idura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para just if icar a concessão de readaptação, licença-
saúde ou aposentadoria por invalidez. 
4.16. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo im plicará a perda do direito a ser contratado 
para as vagas reservadas a candidatos com deficiência. 
 
5 . DA SOLI CI TAÇÃO DE I SENÇÃO DA TAXA DE I NSCRI ÇÃO 
 
5.1. O(a)  candidato(a) , que est iver amparado pelos disposit ivos cont idos na Lei Municipal n.º  824/ 2006 poderá requerer a isenção 
da taxa de inscr ição deste Concurso Público, desde que com prove os requisitos previstos no item  5.1.1 deste Capítulo, a saber :  
5.1.1. Ser pessoa com  deficiência.  
5.1.1.1. Considera-se para enquadram ento ao benefício dessa Lei, Pessoa com Deficiência aquele indivíduo que tenha suas 
faculdades físicas, mentais ou sensor iais comprom et idas, total ou parcialm ente, por form a hereditár ia congênita ou adquir ida,  
im pedindo o seu desenvolvim ento integral.  
5.1.1.2. A com provação do requisito disposto no item 5.1.1 será realizada por m eio dos seguintes docum entos:  
a)  Cópia simples do docum ento de ident idade (RG) – frente e verso;  
b)  Cópia simples do CPF – frente e verso;  
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c)  Cópia reprográfica autent icada ou or iginal, do Laudo Médico fornecido por profissional cadast rado no respect ivo Conselho 
esclarecendo a espécie e grau ou nível da deficiência, com  a expressa referência da Classificação I nternacional de Doença – CI D, 
bem com o a provável causa da deficiência, carim bado e assinado pelo Médico, com  o Regist ro no Conselho Regional de Medicina 
– CRM, devendo ter sido expedido no ano da realização do Concurso Público (2022) ;  e 
d)  Form ulár io de solicitação de isenção da taxa de inscr ição, constante no Anexo IV deste Edital.  
5.2. O(a)  candidato(a)  que preencher a condição estabelecida no item  5.1.1 deverá solicitar  a isenção do pagam ento do valor de 
inscr ição obedecendo aos seguintes procedim entos:  
5.2.1. Acessar, no período de 5  a  6  de setem bro de 2 0 2 2 , o site do I NDEPAC -  w w w .indepac.org.br/ concursos, na área da 
Estância  Turíst ica de Avaré -  Concurso Público 0 3 / 2 0 2 2 , e realizar a inscr ição no em prego público/  área de interesse;  
5.2.2. I m prim ir  o form ulár io de solicitação de isenção da taxa de inscr ição, constante no Anexo IV deste Edital, preenchê- lo e 
assiná- lo;  
5.2.3. Encam inhar o form ulár io especificado no subitem  anter ior, juntam ente com  os docum entos com probatór ios descr itos nas 
alíneas do subitem  5.1.1.2, até 8  de setem bro de 2 0 2 2 , por SEDEX ou correspondência com  regist ro de Aviso de Recebim ento 
(AR) , ao I NDEPAC, localizado na Avenida Senador Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro 
Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, ident ificando no envelope:  I SENÇÃO DO VALOR DE I NSCRI ÇÃO –  Estância  
Turíst ica de  Avaré -  Concurso Público 0 3 / 2 0 2 2 . 
5.3. O form ulár io discr im inado no subitem 5.2.2 deverá ser encam inhado devidam ente preenchido e conter a assinatura do 
solicitante e a data. 
5.3.1. A com provação da tempest iv idade da solicitação de isenção será feita pela data da postagem . 
5.3.2. A solicitação postada por SEDEX ou correspondência com  AR, conforme disposto no subitem  5.2.3, refere-se a um  único 
candidato e a um a única função. 
5.4. Deverá ser realizada uma inscr ição on- line e um envio de form ulár io com docum entação comprobatór ia de isenção da taxa 
para o em prego público/  área de interesse, respeitado o período de aplicação de provas.  
5.5. O form ulár io de solicitação de isenção ent regue, conform e disposto no subitem 5.2.3, refere-se a um (a) único(a)  candidato(a) .  
5.6. A docum entação com probatór ia ent regue pelo candidato será analisada pelo I NDEPAC, que decidirá sobre a isenção do valor 
de inscr ição, considerando o estabelecido neste capítulo.  
5.7. Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscr ição ao(à)  candidato(a)  que:   
a)  deixar de efetuar a inscr ição pela internet no período estabelecido no item 5.2.1, deste capítulo;   
b)  deixar de ent regar a docum entação comprobatór ia estabelecida nas alíneas do subitem  5.1.1.2, deste capítulo;  
c)  deixar de ent regar a docum entação comprobatór ia estabelecida nas alíneas do subitem  5.1.1.2, na form a e no prazo previstos 
neste capítulo;  
d)  deixar de preencher corretam ente ou de assinar o form ulár io discr im inado no subitem  5.2.2, deste capítulo;  
e)  om it ir  inform ações e/ ou torná- las inverídicas.  
5.8. A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagam ento do valor de inscr ição determ inará o cancelam ento da inscr ição 
e a anulação de todos os atos dela decorrentes, bem como exclusão do(a)  candidato(a)  do certame em qualquer época, sem 
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmat ivas, assegurado o cont raditór io e a ampla defesa.  
5.9. No dia 2 4  de setem bro de 2 0 2 2 , o(a)  candidato(a) deverá ver if icar a situação sobre o defer imento ou indefer imento da 
solicitação da isenção do valor de inscr ição por meio da divulgação no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço 
Municipal e publicado no Semanário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço 
elet rônico w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  com o no endereço 
elet rônico w w w .indepac.org.br/ concursos. 
5.10. O(a)  candidato(a)  disporá de 2 (dois)  dias úteis a part ir  da divulgação dos resultados da análise dos requer im entos de 
isenção do pagam ento da inscrição, citada no subitem  anter ior, para contestar o indefer im ento por m eio de interposição de recurso, 
conforme previsto no Capítulo 11 deste edital. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 
5.11. No dia 8  de outubro de 2 0 2 2 , será divulgado no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e 
publicado no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão impressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos o resultado do recurso contra o indefer im ento da solicitação da isenção do valor de inscr ição. 
5.12. Os candidatos que t iverem  seus pedidos de isenção indefer idos, para efet ivar a sua inscr ição no Concurso Público, dever ão 
acessar o site do I NDEPAC -  w w w .indepac.org.br / concursos, na área do Concurso Público 0 3 / 2 0 2 2  da Estância  Turíst ica 
de Avaré , imprim ir a segunda via do respect ivo boleto bancário para pagam ento da taxa de inscr ição e pagá- lo até a data de seu 
vencimento. 
5.13. Os candidatos que t iverem  seus pedidos de isenção defer idos estarão autom at icamente inscr itos no certam e. 
5.14. O candidato que não t iver seu pedido de isenção defer ido e que não efetuar o pagam ento da taxa de inscr ição na form a e 
no prazo estabelecidos no item  5.13 estará autom at icam ente excluído do Concurso Público.  
 
6 . DAS PROVAS 
 
6.1. O Concurso Público será exclusivamente de provas e será realizado em duas fases com  as descr ições constantes nas tabelas 
abaixo:  
 
1 ª  FASE – Provas Objet ivas – Elim inatór ia e Classificatór ia;  
2 ª  FASE – Teste de Apt idão Física – TAF – Elim inatór ia. 
 

Nível de escolaridade: Ensino m édio 

Em prego público 
Form as de 
Avaliação 

Quant idade de questões 
POCB 

Quant idade de questões 
POCE 

Agente Com unitár io de Saúde 
( todas as áreas)  

Objet iva +  
Teste de 
Apt idão 
Física 

10 Língua Portuguesa 
10 Matem át ica 
05 Conhecimentos Gerais 

15 Conhecimentos 
Específicos 
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Nível de escolaridade: Ensino superior 

Em prego público 
Form as de 
Avaliação 

Quant idade de questões 
POCB 

Quant idade de questões 
POCE 

Médico Clínico Geral ( PSF)  Objet iva  
10 Língua Portuguesa 
05 Matem át ica 
10 Polít icas de Saúde 

15 Conhecimentos 
Específicos 

 
 
6.2. A Prova Escr ita Objet iva será realizada com  base em inst rum entos que m ensuram  as habilidades e conhecimentos exigidos 
pelo emprego público, conform e indicação do ANEXO I , com posta de questões de Conhecimentos Básicos (POCB) e de 
Conhecimentos Específicos (POCE), conforme o em prego público.  
6.3. As questões de Conhecim entos Básicos e Conhecim entos Específicos serão objet ivas de m últ ipla escolha, com  4 (quatro) 
alternat ivas cada, terão um a única resposta correta e versarão sobre os program as cont idos no ANEXO I I  deste Edital.  
6.4. O teste de apt idão física será realizado e avaliado conforme estabelecido no Capítulo 9 deste Edital.  
 
7 . DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRI TAS OBJETI VAS  
 
7.1. As provas objet ivas serão realizadas na cidade de Avaré/ SP, na data prevista de 6  de novem bro de 2 0 2 2 , em  locais e 
horár ios a serem comunicados oportunamente at ravés de Edital de Convocação para as Provas Objet ivas a ser divulgado no quadro 
de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e publicado no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos 
sábados seja na versão im pressa ou no endereço elet rônico w w w .avare.sp.gov.br / sem anario/ digita l/ , no site oficial em  
w w w .avare.sp.gov.br , bem com o no endereço elet rônico w w w .indepac.org.br/ concursos, observado o horár io oficial de 
Brasília/ DF. 
7.1.1. Caso o núm ero de candidatos inscr itos exceda à oferta de lugares existentes nos colégios da cidade de Avaré/ SP, o I NDEPAC 
reserva-se do direito de alocá- los em cidades próxim as à determ inada para aplicação das provas, não assum indo, ent retanto, 
qualquer responsabilidade quanto ao t ransporte e alojamento desses candidatos.  
7.1.2. Não será enviado Cartão I nform at ivo do Candidato para o endereço ou e-m ail do candidato. O candidato deverá, a part ir  do 
dia 2 9  de outubro de 2 0 2 2 , inform ar-se no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal ou no 
Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br , ou no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos, em  que local e horár io irá realizar a prova. Será de inteira responsabilidade do candidato o 
acom panham ento e consulta para ver if icar o seu local de prova. 
7.1.3. Não serão fornecidas por telefone inform ações a respeito de datas, locais e horár ios de realização das provas, exceto na 
condição do candidato com deficiência, que dem ande condição especial para a realização das provas e/ ou esteja concorrendo às 
vagas reservadas para pessoas com  deficiência, que, nesse caso, deverá ent rar em contato com  a empresa realizadora do Concurso 
Público, at ravés do e-m ail indepac@indepac.org.br . 
7.2. Ao candidato só será perm it ida a part icipação nas provas, na respect iva data, horário e local a serem divulgados de acor do 
com as inform ações constantes no item  7.1 deste Capítulo. 
7.3. Não será perm it ida, em  hipótese algum a, a realização das provas em outro dia, horár io ou fora do local designado.  
7.4. Os eventuais erros referentes a nom e, núm ero de docum ento de ident idade, sexo ou data de nascimento, deverão ser 
com unicados no dia da realização das provas objet ivas para que o fiscal da sala faça a devida correção em Ata da Sala de Prov a. 
7.4.1. O candidato que não solicitar  as correções dos dados pessoais nos term os do item  anter ior  deverá arcar, exclusivam ente, 
com as consequências advindas de sua om issão. 
7.5. Caso haja inexat idão na inform ação relat iva à opção de em prego público/  área e/ ou condição de candidato com  deficiência,  o 
candidato deverá ent rar em  contato com  o Serviço de Atendim ento ao Candidato – SAC do I NDEPAC, pelo e-mail 
indepac@indepac.org.br , das 9h às 17h, com antecedência m ínim a de 48 (quarenta e oito)  horas da data de aplicação das 
Provas Objet ivas. 
7.5.1. A alteração da condição de candidato com deficiência som ente será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo 
candidato em  sua ficha de inscr ição tenha sido t ranscr ito erroneamente nas listas afixadas e disponibilizado no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br/ concursos desde que o candidato tenha cum prido todas as norm as e exigências constantes no Capítulo 
4 deste Edital. 
7.5.2. O candidato que não ent rar em contato com o SAC, no prazo m encionado no item  7.5 deste Capítulo, será o único 
responsável pelas consequências ocasionadas pela sua om issão. 
7.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com  antecedência m ínim a de 30 ( t r inta)  m inutos, m unido 
de:  
a)  Comprovante de inscr ição (boleto bancár io correspondente à inscr ição, com  o respect ivo comprovante de pagam ento) ;  
b)  Original de um  dos docum entos de ident idade a seguir :  Cédula Oficial de I dent idade;  Carteira e/ ou cédula de ident idade expedida 
pela Secretar ia de Segurança, pelas Forças Arm adas, pela Polícia Militar , pelo Ministér io das Relações Exter iores;  Carteira de 
Trabalho e Previdência Social;  Cert if icado de Reservista;  Passaporte;  Cédulas de I dent idade fornecidas por Órgãos ou Conselhos 
de Classe, que por lei federal, valem  como docum ento de ident idade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.)  e Carteira Nacional de Habilitação 
(com  fotografia na form a da Lei n.º  9.503/ 97) . 
c)  caneta esferográfica de t inta preta ou azul, lápis preto nº  2 e borracha macia.  
d)  m áscara de proteção, caso seja obr igatór io de acordo com  as m edidas sanitár ias v igentes à época da aplicação das provas. 
7.6.1. Os docum entos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de form a a perm it ir a ident if icação do candidato com  
clareza. 
7.6.2. O com provante de inscr ição não terá validade como documento de ident idade.  
7.6.3. Caso o candidato esteja im possibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, docum ento de ident idade or iginal,  
por mot ivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado docum ento que ateste o regist ro da ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no m áximo, 30 ( t r inta)  dias, ocasião em  que será subm et ido à ident if icação especial, compreendendo coleta de 
assinaturas e de im pressão digital em  form ulár io própr io.  
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7.6.3.1. A ident if icação especial tam bém  será exigida do candidato, cujo docum ento de ident if icação apresente dúvidas relat ivas 
à fisionom ia e/ ou à assinatura do portador. 
7.6.4. Não serão aceitos com o docum entos de ident idade:  cert idões de nascim ento, t ítulos eleitorais, carteiras de m otor ista 
(m odelo ant igo) , carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de ident idade, nem  documentos ilegíveis, não ident if icáveis 
e/ ou danificados. 
7.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de ident idade, ainda que autent icadas. 
7.7. Não haverá segunda cham ada seja qual for o mot ivo alegado para just if icar o at raso ou a ausência do candidato. 
7.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relat ivas aos locais de prova 
estabelecidos no Edital de Convocação, o I NDEPAC procederá à inclusão do refer ido candidato, at ravés de preenchim ento de 
form ulár io específico m ediante a apresentação do comprovante de inscr ição.  
7.8.1. A inclusão de que t rata o item  7.8, será realizada de form a condicional e será confirm ada pelo I NDEPAC na fase de 
Julgam ento das Provas Objet ivas, com o intuito de se ver if icar a pert inência da refer ida inclusão.  
7.8.2. Constatada a improcedência da inscr ição de que t rata o item 7.8, a mesm a será autom at icam ente cancelada sem  direito a 
reclam ação, independentemente de qualquer form alidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
7.8.3. No dia da realização das provas, não será perm it ido ao candidato:   
7.8.3.1. Entrar ou perm anecer no local de exam e portando arm a(s) , m esmo que possua o respect ivo porte;  
7.8.3.2. Ent rar ou perm anecer no local de exam e com aparelhos eletrônicos (agenda elet rônica, bip, gravador, notebook, pager, 
palm top, receptor, qualquer t ipo de relógio, telefone celular, walkm an etc.)  ligados ou sem elhantes, boné, gorro, chapéu, óculos 
de sol, fones de ouvido, bem com o protetores aur iculares. 
7.8.4. Na ocorrência do funcionam ento de qualquer t ipo de equipam ento elet rônico durante a realização das provas objet ivas, o 
candidato será autom at icam ente elim inado do Concurso Público.  
7.8.4.1. Os equipamentos elet rônicos deverão ser desligados e acondicionados em  invólucros lacrados específicos para esse fim , 
que serão fornecidos aos candidatos pelo fiscal de sala. O aparelho celular deverá ter a bater ia rem ovida, quando possível, pelo 
própr io candidato. 
7.8.4.2. O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desligados deverá perm anecer sob a carteira do candidato até 
a ent rega da folha de respostas ao fiscal, ao térm ino da prova. O invólucro lacrado apenas poderá ser aberto pelo candidato após 
a saída do colégio de prova. 
7.8.5. O descum prim ento dos itens 7.8.3.1, 7.8.3.2 e 7.8.4 im plicará na elim inação do candidato.  
7.8.6. O I NDEPAC não se responsabilizará por perdas ou ext ravios de objetos ou de equipam entos elet rônicos ocorr idos durante 
a realização das provas.  
7.8.7. Durante a realização das provas, não será perm it ida nenhum a espécie de consulta ou com unicação ent re os candidatos ou 
pessoa estranha ao Concurso Público, nem  a ut ilização de livros, códigos, m anuais, revistas, im pressos, quaisquer anotações, 
calculadora, celulares ou qualquer out ro aparelho eletrônico.  
7.9. Quanto às Provas:  
7.9.1. Para a realização das provas objet ivas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e m arcará suas respostas na 
Folha de Respostas, com  caneta esferográfica de t inta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único docum ento válido para 
correção. 
7.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem  questões que contenham  m ais de um a resposta (m esmo que um a 
delas esteja correta) , em endas ou rasuras, ainda que legíveis, ou aquelas respondidas a lápis.  
7.9.1.2. Não deverá ser feita nenhum a m arca fora do cam po reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer m arca poderá 
ser lida pelas leitoras ót icas, prejudicando o desem penho do candidato. 
7.9.1.3. A Folha de Respostas será ident if icada, em  campo específico, pelo própr io candidato com  sua assinatura.  
7.9.2. É de responsabilidade do candidato a leitura das or ientações cont idas na capa do caderno de questões e nas folhas de 
respostas, bem  como a conferência do m ater ial ent regue pelo I NDEPAC, para a realização da prova. 
7.10. Ao term inar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de respostas.  
7.11. A totalidade das Provas terá a duração de 3 ( t rês)  horas.  
7.11.1. Após o período de 1 (um a)  hora, o candidato, ao term inar a sua prova, poderá levar o caderno de questões, deixando com  
o fiscal da sala as folhas de resposta, que serão os únicos docum entos válidos para a correção. Em nenhum a outra situação ser á 
fornecido o Caderno de Questões. 
7.12. I niciadas as provas, nenhum  candidato poderá ret irar -se da sala antes de decorr ida 1 (um a)  hora. 
7.12.1. O início da prova será definido em  cada sala de aplicação.  
7.13. As Folhas de Resposta dos candidatos serão personalizadas, im possibilitando a subst ituição. 
7.14. Será autom at icam ente excluído do Concurso Público o candidato que:  
7.14.1. Apresentar-se após o fecham ento dos portões ou fora dos locais pré-determ inados;  
7.14.2. Não apresentar o docum ento de ident idade exigido no item  7.6, alínea “b” , deste Capítulo;  
7.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o mot ivo alegado;  
7.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acom panham ento do fiscal, ou antes, do tempo m ínim o de perm anência estabelecido 
no item  7.12, deste capítulo;   
7.14.5. For surpreendido em com unicação com  outro candidato ou terceiros, verbalm ente, por escr ito ou por qualquer out ro m eio 
de com unicação, sobre a prova que est iver sendo realizada, ou ut ilizando-se de livros, notas, im pressos não perm it idos, calculadora 
ou sim ilar;   
7.14.6. For surpreendido portando equipam entos elet rônicos como agenda elet rônica, bip, gravador, notebook, pager, palm top, 
receptor, qualquer t ipo de relógio, telefone celular, fone de ouvido, walkm an e/ ou equipam entos sem elhantes, ou ainda boné, 
gorro, chapéu, óculos de sol, bem  como protetores aur iculares;  
7.14.7. Est iver com  qualquer t ipo de equipam ento elet rônico em funcionam ento durante a realização das provas objet ivas, 
incluindo os sinais sonoros referentes a alarm es;  
7.14.8. Lançar m ão de m eios ilícitos para executar as provas;  
7.14.9. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas;  
7.14.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos t rabalhos ou agir com descortesia em  relação a qualquer dos exam inadores, 
executores e seus auxiliares, ou autor idades presentes;  
7.14.11. Fizer anotação de inform ações relat ivas às suas respostas fora dos m eios perm it idos;  
7.14.12. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas;  
7.14.13. Não cumprir  as inst ruções cont idas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas;  
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7.14.14. Ut ilizar ou tentar ut ilizar m eios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própr ia ou de terceiros, em  qualquer etapa 
do Concurso Público. 
7.14.15. Descumprir  as m edidas sanitár ias m unicipais vigentes à época da aplicação das provas. 
7.15. Constatado, após as provas, por m eio elet rônico, estat íst ico, v isual, grafológico ou por invest igação policial, ter  o candidato 
ut ilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será autom at icamente elim inado do Concurso Público. 
7.16. No caso de candidata lactante, não haverá com pensação do tem po de am amentação em  favor da candidata. A cr iança deverá 
perm anecer em  local designado, acompanhada de fam iliar ou terceiro, adult o responsável, indicado pela candidata. 
7.16.1. Nos horár ios previstos para am am entação, a candidata lactante poderá ausentar -se temporar iam ente da sala de prova, 
acom panhada de um a fiscal. 
7.16.2. Na sala reservada para am am entação, ficarão som ente a candidata lactante, a cr iança e um a fiscal, sendo vedada a 
perm anência de babás ou quaisquer out ras pessoas que tenham  grau de parentesco ou de am izade com  a candidata.  
7.16.3. Excetuada a situação prevista no item  3.16.4 do Capítulo 3 deste Edital, não será perm it ida a perm anência de qualquer 
acom panhante nas dependências do local de realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não part icipação da candidata 
no Concurso Público. 
7.17. Não haverá, por qualquer m ot ivo, prorrogação do tem po previsto para a aplicação das provas em razão de afastam ento do 
candidato da sala de prova. 
7.18. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.  
7.19. Ocorrendo algum a situação de em ergência o candidato será encam inhado para atendim ento m édico local ou ao m édico de 
sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.  
7.20. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendim ento m édico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar 
ao local de sua prova, sendo elim inado do Concurso Público.  
7.21. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pelo I NDEPAC, o direito de excluir  da sala e elim inar do restante 
das provas o candidato cujo com portam ento for considerado inadequado ou que desobedecer a qualquer regulam ento constante 
deste Edital, bem  como, tom ar m edidas saneadoras, e restabelecer critér ios out ros para resguardar a execução individual e cor reta 
das provas. 
7.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer m embro da equipe de aplicação das provas e/ ou pelas 
autor idades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ ou cr itér ios de avaliação/ classificação.  
7.23. As inst ruções dadas pelos Fiscais e Coordenadores, assim com o as cont idas na prova, deverão ser respeitadas pelos 
candidatos. 
7.24. O candidato não poderá ausentar -se da sala ou local de prova, salvo em  caso de ext rem a necessidade, desde que 
acom panhado por Fiscal Credenciado e autor izado pelo Fiscal da Sala e, nesse caso, não poderá levar consigo qualquer t ipo de 
bolsa, estojo ou qualquer objeto constante no item  7.14.6 deste capítulo, sob pena de exclusão do concurso.  
7.25. Ao final da prova, os 2 (dois)  últ im os candidatos deverão perm anecer na sala até que o ult im o candidato term ine sua prova, 
devendo todos assinarem  ata de prova, atestando a idoneidade de sua fiscalização, e se ret irando todos da sala ao mesm o tempo, 
sob pena de elim inação do certam e. 
7.26. Os gabaritos da prova objet iva serão divulgados no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e 
publicados no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digit a l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos em data a ser com unicada no dia da realização das provas. 
 
8 . DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETI VA 
 
8.1. A Prova Objet iva será avaliada na escala de 0 (zero)  a 100 (cem ) pontos e terá caráter elim inatór io e classificatór io.  
8.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objet iva será ut ilizado o Escore Bruto.  
8.2. O Escore Bruto corresponde ao núm ero de acertos que o candidato obtém  na prova. 
8.2.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem ) pelo número de questões da prova, e m ult iplicar  
pelo núm ero de questões acertadas. 
8.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objet iva. 
8.3. Será considerado habilitado na Prova Objet iva o candidato que obt iver total de pontos igual ou super ior a 50 (cinquenta) .  
8.4. O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado na Prova Objet iva será elim inado do Concurso Público. 
 
9 . DO TESTE DE APTI DÃO FÍ SI CA 
 
9.1. Para o Teste de Apt idão Física (TAF) , de caráter elim inatório, serão convocados os candidatos para os empregos públicos 
Agente Com unitár io de Saúde ( todas as áreas) , habilitados e com  as m aiores e pr im eiras pontuações da Prova Objet iva, na 
quant idade de 4 (quat ro)  vezes o número de vagas disponibilizadas por Em prego público/  área, após aplicados os cr itér ios de 
desempate estabelecidos no Capítulo 10 deste Edital. 
9.1.1. A organização, realização e apuração dos resultados do Teste de Apt idão Física, bem  como a análise dos recursos referent es 
ao respect ivo teste, f icará sob exclusiva responsabilidade da Estância  Turíst ica de Avaré/ SP.  
9.1.2. Havendo necessidade da convocação de candidatos em  número super ior aos submet idos ao TAF – Teste de Apt idão Física, 
a Adm inist ração Municipal reserva-se o direito de efetuar convocações suplem entares, tantas quantas forem necessár ias, para 
subm eter os classificados remanescentes ao TAF – Teste de Apt idão Física. 
9.2. O edital de convocação para o Teste de Apt idão Física, contendo as inform ações quanto às datas, os horár ios e locais de sua 
realização, que será divulgado no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e publicado no Sem anário 
Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço elet rônico w w w .avare.sp.gov.br/ se-
m anario/ digital/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br , bem com o no endereço elet rônico w w w .indepac.org.br/ concur-
sos. 
9.2.1. O Teste de Apt idão Física (TAF)  será realizado em local a ser definido pela Com issão do Concurso, sendo de inteira respon-
sabilidade do candidato o acom panham ento, não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecim ento. 
9.2.2. Ao candidato só será perm it ida a part icipação no teste de apt idão física na respect iva data, horár io e local a serem  divulgados 
de acordo com as inform ações constantes no item  9.2, deste capítulo. 
9.2.2.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanham ento e consulta para ver if icar o seu local de avaliação.  
9.2.3. Não será perm it ida, em hipótese algum a, a realização do teste em outro dia, horár io ou fora do local designado.  
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9.2.4. O TAF poderá ser film ado pela respect iva equipe de aplicação ou pessoa(s)  designada(s)  pela Com issão da Estância  Turís-
t ica de Avaré  para efeito de registro e avaliação, sendo que as gravações não serão fornecidas aos candidatos a qualquer t ítulo.  
9 .2 .5 . Para a realização do TAF é obrigatório a apresentação do com provante de vacinação com pleta ( 1 ª , 2 ª  e  reforço)  
dose cont ra o COVI D 1 9  ou atestado m édico que evidencie  m ot ivos de saúde ou histórico de hipersensibilidade ao 
princípio at ivo ou a qualquer dos excipientes de todas as vacinas disponível no Plano de Vacinação cont ra a Covid-
1 9 , conform e Decreto Municipal nº  6 6 4 1 / 2 0 2 2 . 
9.2.5.1. A não apresentação do docum ento de vacinação implicará na im possibilidade da realização da prova e inapt idão no TAF, 
sendo o candidato considerado elim inado deste Concurso Público. 
9.2.6. A Com issão Exam inadora do TAF será presidida por um profissional devidamente regist rado no Conselho Regional de 
Educação Física (CREF) , com habilitação plena em  Educação Física.  
9 .3 . Para o Teste de Apt idão Física -  TAF, o candidato deverá apresentar atestado m édico em it ido com  no m áxim o 1 0  
( dez)  dias de antecedência à  data do teste, que cert ifique especificam ente estar APTO para o esforço físico que será 
subm et ido. 
9 .3 .1 . Deverá, em  caso da candidata ser gestante, ser em it ido em  data não superior a 5  ( cinco)  dias anteriores a data 
da aplicação dessa prova, em it ido por m édico ginecologista / obstet ra . 
9 .3 .2 . Deverá conter: local, data , nom e e núm ero do CRM do profissional m édico que e laborou o atestado, os   quais 
poderão ser apresentados por m eio de carim bo, ou im presso elet rônico, ou dados m anuscritos legíveis do m édico 
que em it iu o atestado, acom panhado da sua assinatura; e  
9 .3 .3 . Deverá estar redigido conform e m odelo que consta t ranscrito a  seguir: 
 

MODELO DE ATESTADO MÉDI CO ( para TAF)  

TIMBRE/ CARI MBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE PÚBLI CO OU PRI VADO OU DA CLÍ NI CA DE SAÚDE OU DO RECEITUÁRIO 
DO MÉDI CO 

Atesto, sob as penas da Lei, que o(a)  Senhor(a)  _________________________________________ , porta-
dor(a)  do RG ____________________, UF _______ , nascido( a)  em  _____ /  _____ /  ______ , encont ra-se 
APTO(A)  para realizar as avaliações de esforços físicos exigidos para o Teste de Apt idão Física, a fim  de con-
correr ao em prego público de _____________________________________________, do Edital de Concurso 
Público nº   0 3 / 2 0 2 2 , da Prefeitura da Estância Tur íst ica de Avaré.  

( local e data)  

Nom e, assinatura e núm ero do CRM do profissional m édico que elaborou este atestado.  
 
 
 
 
9 .3 .4 . O atestado m édico não poderá conter expressão que rest r inja  a  sua validade, no que se  refere ao estado/  
condição de saúde do candidato para a  execução do TAF proposto no presente Edita l, portanto, o texto do atestado 
deve ser claro quanto à  autorização do m édico ao candidato para realizar o TAF. 
9 .3 .5 . O atestado m édico com prova as condições de saúde do candidato para a  realização do TAF ou não. 
9 .4 . Será im pedido de part icipar do Teste de Apt idão Física -  TAF o candidato que não apresentar o atestado m enci-
onado nos itens acim a, sendo considerado elim inado deste Concurso Público. 
9.4. O candidato deverá apresentar-se para o Teste de Apt idão Física -  TAF com  roupa apropr iada para a prát ica desport iva, ou 
seja, calção ou agasalho, camiseta e tênis, sob pena de elim inação.  
9.5. Para a realização do TAF, recomenda-se ao candidato que:  
a)  Faça sua refeição com antecedência m ínima de 02 (duas) horas;  
b)  Não fum e 02 (duas)  horas antes da realização das avaliações;  
c)  Não interrompa o uso de m edicam entos, caso seja em t ratam ento médico. 
9.6. O Teste de Apt idão Física -  TAF é de caráter elim inatór io pelos cr itér ios estabelecidos nas tabelas constantes nos itens 9.17 e 
9.18 deste Capítulo. 
9.7. No m omento da realização do TAF o candidato:  
a)  Deverá apresentar capacidade m ínim a para suportar física e organicam ente o esforço exigido nas avaliações;  
b)  Deverá apresentar est rutura psíquica adequada para o exercício das avaliações;  
c)  Não poderá apresentar-se embriagado ou fazer uso de bebida alcoólica.  
9.7.1. Não haverá repet ição na execução das avaliações, exceto nos casos em  que a banca exam inadora concluir  pela ocorrência 
de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham  prejudicado seu desem penho.  
9.8. O aquecimento e a preparação para o TAF é de responsabilidade do própr io candidato, não podendo interfer ir no andam ento 
do Concurso. 
9.9. Em razão de condições clim át icas, a cr itér io da banca examinadora, o Teste de Apt idão Física -  TAF poderá ser cancelado ou 
interrompido, acarretando o adiam ento do TAF para nova data, hipótese em  que os candidatos realizarão todas as avaliações 
novam ente, desprezando-se os resultados já obt idos. 
9.10. O candidato que no mom ento da realização do Teste de Apt idão Física apresentar qualquer problem a fisiológico, psicológico 
ou físico mom entâneo, tais com o luxações, contusões, fraturas e out ros que impossibilitem  de realizar o Teste, será autom at ica-
m ente elim inado do Concurso. 
9.10.1. O disposto no subitem anter ior não se aplica à candidata em estado de gravidez, quando inabilitada temporar iam ente por 
m eio de atestado m édico. Nesse caso, será convocada para as respect ivas etapas quando houver a liberação médica, comprovado 
at ravés de parecer de Médico Ginecologista/ Obstetra segundo a ordem de classificação. 
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9.11. É vedada a ent rada e presença de pessoas ou candidatos que não constem no edital de convocação para o teste de apt idão 
física. 
9.12. É vedada a perm anência do candidato no local de aplicação após a realização do teste de apt idão física, sob pena de elim i-
nação deste concurso. 
9.13. Não será perm it ido aos candidatos a ut ilização de câmeras, celulares, f ilm adoras e dem ais aparelhos elet rônicos que possam 
reproduzir  ou transm it ir  o conteúdo do teste de apt idão física, sob pena de elim inação deste concurso. 
9.14. O Teste de Apt idão Física consist irá nas seguintes avaliações de esforços físicos:  
a)  Dinam om etr ia Dorsal (Força Muscular) , Dinamom etr ia Manual e Dinam om etr ia Escapular ;  e  
b)  Exercícios físicos:  barra, abdom inal, f lexão de cotovelo e corr ida. 
9.15. A pr im eira parte do Teste de Apt idão Física consist irá na aplicação de 3 ( t rês)  avaliações, assim divididas:  
a)  Dinam om etr ia Dorsal (Força Muscular) ;  
b)  Dinamom etr ia Manual;  
c)  Dinam ometr ia Escapular . 
9.16. A descr ição e a carga m ínim a para aprovação em cada teste são:  
 

TESTE 

CARGA MÍ N I MA PARA 
APROVAÇÃO 

MASCULI NO  FEMI NI NO 

DI NAMOMETRI A DORSAL 65 kgf 45 kgf 

DI NAMOMETRI A MANUAL 30 kgf 25 kgf 

DI NAMOMETRI A ESCAPULAR 25 kgf 20 kgf 

 
9.17. As descr ições dos testes de dinam om etr ia são:  
9.17.1. O Teste de Dinamometr ia Dorsal constará de exam e com  o aparelho de Dinamôm etro Dorsal, com  capacidade de carga 
para até 200Kgf, e com m anobras de força que deverão ser realizadas em 03 ( t rês) tentat ivas com intervalo de até 03 ( t rês)  
m inutos ent re as execuções. 
9.17.1.1. O candidato deverá posicionar-se em pé sobre a plataform a do dinam ôm etro, deixando os joelhos completam ente es-
tendidos, o t ronco levem ente flexionado à frente form ando um  ângulo de aproxim adamente 120º  e a cabeça acompanhando o 
prolongam ento do tronco com o olhar  fixo à frente. A posição das m ãos, quando segurar na alavanca do dinam ômetro, deverão 
estar ambas em pronação. 
9.17.1.2. Quando o candidato at ingir  essa posição, o avaliador solicitará que aplique a maior força muscular possível nos músculos 
da região lombar, deixando-a ereta. 
9.17.1.3. Não é perm it ido ao candidato inclinar -se para t rás ou realizar qualquer movimento adicional com  as pernas e com  os 
braços, como flexão dos joelhos e/ ou dos cotovelos, durante a realização das ações musculares de tração lombar. 
9.17.2. O Teste de Dinam om etr ia Manual constará de exame com o aparelho de Dinam ôm etro Manual, com capacidade de carga 
para até 50Kgf, e com m anobras de força que deverão ser realizadas em 03 ( t rês) tentat ivas, sendo estas de contração m áxim a, 
realizadas de form a alternada, em cada uma das mãos, tendo como resultado a soma de am bas as mãos, com intervalo de até 03 
( t rês)  m inutos ent re as execuções. 
9.17.2.1. O (A)  candidato(a)  deverá posicionar -se em pé, com afastamento lateral das pernas, os braços ao longo do corpo, o 
punho e antebraço em posição de pronação, segurando o dinam ôm etro na linha do antebraço. 
9.17.2.2. Na posição indicada, o (a)  candidato (a)  deverá realizar a m aior tensão possível de flexão dos dedos, com a preensão 
da barra móvel do dinam ôm etro ent re os dedos e a base do polegar. 
9.17.2.3. Esta avaliação será realizada após o térm ino do Teste de Dinam ometr ia Dorsal.  
9.17.3. O Teste de Dinam ometr ia Escapular constará de exam e com  o aparelho de Dinam ôm etro Escapular, com  capacidade de 
carga para até 50Kgf, e com m anobras de força que deverão ser realizadas em  03 ( t rês) tentat ivas com intervalo de até 03 ( t rês) 
m inutos ent re as execuções. 
9.17.3.1. O (A)  candidato(a)  deverá posicionar -se em  pé, com  os pés afastados, tronco em posição anatôm ica, cabeça direcionada 
para frente, f ixando o dinam ôm etro com  as duas m ãos ao mesm o tem po e os om bros abduzidos form ando um ângulo de 90 graus. 
9.17.3.2. Ao segurar o dinamômetro, apoiar com todos os dedos, inclusive o polegar. Quando o (a) candidato(a)  at ingir  essa 
posição será solicitado que execute o movim ento em explosão. Não será perm it ido m ovimentar o corpo t irando os pés da posição 
inicial ou deixar cair  os ombros saindo do ângulo de 90º .  
9.18. A segunda parte do Teste de Apt idão Física-TAF, consist irá nos exercícios conforme descr ição na tabela abaixo, conform e o 
sexo:  
 

SEXO MASCULI NO 
BARRA 1 REPETIÇÃO 
ABDOMINAL 24 REPETIÇÕES 
FLEXÃO DE COTOVELO 20 REPETIÇÕES 
CORRIDA DE 2.000M TEMPO 15 MINUTOS 

 
SEXO FEMI NI NO 

BARRA 15 SEG PENDURADA 
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SEXO FEMI NI NO 
ABDOMINAL 18 REPETIÇÕES 
FLEXÃO DE COTOVELO 16 REPETIÇÕES 
CORRIDA DE 1.600M TEMPO 16 MINUTOS 

 
9.18.1. Barra para candidatos do sexo m asculino:  o candidato deverá realizar 1 (um a)  repet ição na barra.  
9.18.2. Barra para candidatos do sexo fem inino:  a candidata deverá perm anecer por 15 (quinze)  segundos pendurada na barra. 
9.18.3. Abdom inal para candidatos do sexo m asculino:  O candidato deverá realizar 24 (vinte e quatro) repet ições de flexões 
abdom inais ( rem ador) , sucessivas sem interrupção dos movim entos no r itm o que m elhor lhe convier, em posição super ior os 
cotovelos deverão ult rapassar a posição dos joelhos junto ao tórax e os braços deverão estar est icados tanto na posição super ior 
com o na infer ior encostando as costas das m ãos no solo onde será feita a contagem . 
9.18.4.  Abdom inal para candidatos do sexo fem inino:  A candidata deverá realizar 18 (dezoito)  repet ições de flexões abdom inais 
( rem ador) , sucessivas sem  interrupção dos m ovim entos no ritm o que m elhor lhe convier, em  posição super ior os cotovelos deverão 
ult rapassar a posição dos joelhos junto ao tórax e os braços deverão estar est icados tanto na posição super ior como na infer ior 
encostando as costas das mãos no solo onde será feita a contagem. 
9.18.5. Flexão de braço para candidatos do sexo m asculino:  O candidato deverá realizar 20 (vinte)  flexões de braços, sucessivas 
sem  interrupção dos m ovim entos no r itm o que m elhor lhe convier, os movim entos deverão ser realizados com as m ãos apoiadas 
no solo e as pernas estendidas apoiando as pontas dos pés no solo, após, f lexionar o cotovelo, aproxim ando o peito do solo e em 
seguida voltar à posição inicial onde será feita a contagem . 
9.18.6. Flexão de braço para candidatos do sexo fem inino:  A candidata deverá realizar 16 (dezesseis)  f lexões de braços, sucessivas 
sem  interrupção dos m ovim entos no r itm o que m elhor lhe convier, os movim entos deverão ser realizados com as m ãos apoiadas 
no solo e as pernas estendidas apoiando as pontas dos pés no solo, após, f lexionar o cotovelo, aproximando o peito do solo e em 
seguida voltar à posição inicial onde será feita a contagem . 
9.18.7. Corr ida de 2.000 m etros (sexo m asculino) :  O candidato deverá realizar a corr ida aeróbica, no percurso de 2.000 m , durante 
15 (quinze)  m inutos, sendo perm it idas eventuais paradas e t rechos em m archa. 
9.18.8. Corr ida de 1.600 metros (sexo fem inino) :  A candidata deverá realizar a corr ida aeróbica, no percurso de 1.600 m , durante 
16 (dezesseis) m inutos, sendo perm it idas eventuais paradas e t rechos em m archa.  
9.19. Será considerado APTO o candidato que conseguir  realizar os exercícios no tempo e repet ições constantes nas tabelas 
conforme itens 9.17 e 9.18 (e respet ivos subitens) . 
9.20. Será considerado I NAPTO o candidato que não concluir  as etapas descr itas nos itens 9.17 e 9.18 (e respet ivos subitens) .  
9.20.1. O candidato I NAPTO no Teste de Apt idão Física, será elim inado deste certame. 
9.21.  A pontuação final do Teste de Apt idão Física não será considerada para somar -se à pontuação da prova objet iva, sendo o 
candidato considerado apenas como APTO ou I NAPTO. 
9.22. Os resultados serão regist rados em  form ulár io própr io e assinados pelo candidato.  
9.23. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional ou condições ou recursos especiais para a realização do TAF, 
deverá requerer, no prazo de até 5 (cinco)  dias úteis, contados da data da publicação do Edital de Convocação, disponibilizado no 
quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e publicado no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de 
Avaré (aos sábados) (ht tps: / / www.avare.sp.gov.br/ sem anario/ digital/ )  seja na versão impressa ou elet rônica, no site oficial em 
www.avare.sp.gov.br e no site www.dedalus concursos.com .br, indicando claramente quais os recursos necessár ios, acom panhado 
de just if icat iva e parecer em it ido por Médico Especialista da área de sua deficiência, rat if icando o pedido, o recurso necessário e o 
teste a que se refere, junto ao Setor de Protocolo do Centro Adm inist rat ivo Municipal da Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré, 
situado a Rua Rio Grande do Sul, nº  1.810 – Centro – Avaré/ SP . 
9.23.1. Na solicitação o candidato deverá declarar ser de sua responsabilidade levar consigo no dia da aplicação do TAF os recursos 
especiais necessários, cabendo aos aplicadores do teste som ente a avaliação, dentro dos cr itér ios estabelecidos nesse Edital.  
9.23.2. O defer imento ou não das solicitações serão analisadas pela Com issão Exam inadora do TAF, levando em consideração a 
razoabilidade e a viabilidade. 
9.23.3. Os candidatos que, dentro do prazo estabelecido, não atenderem aos requisitos fixados no item  9.23 se sujeitarão à 
realização do TAF de acordo com  o previsto neste edital, para todos os candidatos.  
9.23.4. As respostas às solicitações de recursos especiais serão enviadas aos candidatos em até 3 ( t rês)  dias úteis após o recebi-
m ento dos requer im entos, por telegram a, para o endereço inform ado pelo candidato no ato da inscr ição.  

 
1 0 . DA CLASSI FI CAÇÃO FI NAL DOS CANDI DATOS 
 
10.1. A nota final de cada candidato será I GUAL ao total de pontos obt idos na prova objet iva, para todos os em pregos. 
10.2. Os candidatos serão classificados por ordem  decrescente, da Nota Final, em  lista de classificação por opção de em prego 
público/  área.  
10.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, um a geral com a relação de todos os candidatos, incluindo os candidatos com 
deficiência e um a especial, com  a relação apenas dos candidatos com deficiência. 
10.4. O resultado provisór io do Concurso Público será divulgado no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço 
Municipal e publicado no Semanário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço 
elet rônico w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  com o no endereço 
elet rônico w w w .indepac.org.br/ concursos, cabendo recurso nos term os do Capítulo 11. Dos Recursos deste Edital.  
10.5. Após o julgam ento dos recursos, eventualm ente interpostos, será divulgada a lista de Classificação Final, não cabendo m ais 
recursos. 
10.6. A lista de Classificação Final será divulgada no quadro de avisos do Centro Administ rat ivo Municipal e Paço Municipal e 
publicada no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão impressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos.  
10.6.1. Serão publicados no Sem anário Oficial do Município de Avaré apenas os resultados dos candidatos que lograram  
classificação no Concurso Público. 
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10.6.2. O resultado geral f inal do Concurso Público poderá ser consultado no endereço eletrônico 
w w w .indepac.org.br / concursos, pelo prazo de 3 ( t rês) m eses, a contar da data de sua publicação e no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br  por tem po indeterm inado. 
10.7. No caso de igualdade na classificação final, dar -se-á preferência sucessivamente ao candidato que:   
10.7.1. Tiver idade igual ou super ior a 60 (sessenta)  anos, até o últ im o dia de inscr ição neste Concurso Público, conform e art igo 
27, parágrafo único, do Estatuto do I doso – Lei Federal nº  10.741/ 03;  
10.7.2. Obt iver m aior núm ero de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;  
10.7.3. Obt iver m aior núm ero de acertos nas questões de Língua Portuguesa;  
10.7.4. Obt iver m aior núm ero de acertos nas questões de Matem át ica;  
10.7.5. Obt iver m aior núm ero de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais;  
10.7.6. Tiver m aior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do I doso;  
10.7.7. Exerça função de jurado em Tr ibunal do Júr i, conform e disposto no art igo 440 da Lei nº  11.689/ 2008. 
10.7.7.1. Para fins de comprovação do subitem  anter ior, serão aceitas cert idão, declaração, atestado ou out ros docum entos 
públicos, em it idos pelos Tr ibunais de Just iça Federais, Estaduais e Municipais. 
10.7.7.2. O candidato que tenha exercido função de jurado no t ribunal do júr i deverá encam inhar via postal (Carta com aviso de 
recebim ento – AR)  o form ulár io constante no Anexo V para o I NDEPAC, localizado na Avenida Senador Casem iro da Rocha, 609 – 
sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, até o dia út il subsequente ao térm ino das 
inscr ições, acom panhado dos seguintes documentos:  
a)  Cert idão, Declaração ou atestado expedido por Órgão Oficial do Judiciár io, declarando que o candidato tenha exercido ou exerça 
função de jurado em Tr ibunal de Júr i. 
10.8. Persist indo o empate, mesm o após aplicados os respect ivos cr itér ios de desem pate prev istos no item  10.7 e subitens deste 
Capítulo, deverá ser feito sorteio na presença dos candidatos envolvidos por emprego público. 
10.9. A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos direito à contratação para o emprego público, cabendo 
à Estância  Turíst ica de Avaré  o direito de aproveitar os candidatos aprovados em núm ero est r itam ente necessár io, não havendo 
obr igator iedade de contratação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público, respeitada sempre, a ordem de 
classificação, bem  como não lhes garante escolha do local de t rabalho. 
 
1 1 . DOS RECURSOS 

 
11.1. O candidato que desejar interpor recurso em face dos atos previstos no presente Edital disporá de 2 (dois)  dias úteis para 
fazê- lo, com início no dia út il seguinte à publicação do edital do evento, conform e segue:  
a)  Divulgação do edital de abertura;  
b)  Divulgação do indefer im ento da solicitação de isenção da taxa de inscr ição;  
c)  Divulgação do indefer im ento de inscr ição;  
d)  Divulgação do indefer im ento da concorrência nas vagas reservadas às pessoas com deficiência;  
e)  Divulgação do indefer im ento da solicitação de condição especial;  
f)  Divulgação do gabarito prelim inar da prova objet iva;  
g)  Divulgação das notas da prova escr ita objet iva;  
h)  Divulgação da classificação prelim inar. 
11.1.1. Todos os recursos relacionados acima deverão ser interpostos em até 2 (dois)  dias úteis, a contar da divulgação, por edital, 
de cada evento. 
11.1.2. Os recursos interpostos que não se refiram  especificam ente aos eventos aprazados não serão apreciados.  
1 1 .1 .3 . Para recurso cont ra o resultado do Teste de Apt idão Física , o candidato deverá observar os itens 1 1 .1 2  a 
1 1 .1 9  deste Capítulo. 
11.2. O recurso deverá ser enviado, exclusivam ente, para o e-mail recursos.indepac@gm ail.com . 
11.2.1. O recurso deverá ser individual e devidam ente fundam entado, seguindo o m odelo constante no Anexo VI , con-
tendo o nom e  do Concurso Público, nome do candidato, núm ero de inscr ição, nom e do Emprego, o seu quest ionamento e o nº  
da questão (este últ im o em caso de recurso contra gabarito) .  
11.3. Som ente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo pré-estabelecido e que possuírem  fundam entação e 
argumentação lógica e consistente que perm ita sua adequada avaliação. 
11.4.  Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (SEDEX, AR, telegrama etc.) , fac-sím ile, Telex, v ia Serviço de 
Atendim ento ao Candidato – SAC ou out ro m eio que não seja o especificado no item  11.2. 
11.5. Recurso inconsistente ou intem pest ivo será prelim inarm ente indefer ido.  
11.6. Adm it ir -se-á um  único recurso por candidato, para cada evento. Em  caso de recurso referente ao gabarito, o candidato 
poderá interpor um recurso por questão. 
11.6.1. O recurso deverá ser individual, devidamente fundam entado e conter a ident if icação do Concurso, nome do candidato, 
núm ero de inscr ição, em prego público, o quest ionam ento e o núm ero da questão (se for o caso) . 
11.7. Caso o candidato envie m ais de um recurso por evento (ou por questão) , será considerado apenas o pr im eiro recurso enviado, 
sendo indefer idos os dem ais. 
11.8. Em  nenhum a hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recursos de recursos e recurso de gabarito oficial 
definit ivo. 
11.9. Se do exam e de recursos contra questões da Prova Objet iva resultar sua anulação, a pontuação correspondente à questão 
será at r ibuída a todos os candidatos que ainda não t iveram acumulado a mesma na sua pontuação final da prova objet iva, 
independentem ente de terem recorr ido ou não. 
11.9.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualm ente, haver alteração da 
classificação inicial obt ida pelo candidato para um a classificação superior ou infer ior ou ainda poderá ocorrer desclassificação do 
candidato que não obt iver nota m ínim a exigida para aprovação. 
11.10. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do respect ivo Concurso Público, com 
as alterações ocorr idas em  face do disposto no item  11.9.  
11.11. A Banca Exam inadora const itui últ ima instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
11.12. Para interposição de recurso contra o resultado do Teste de apt idão Física -  TAF, o candidato disporá de 5 (cinco)  dias 
úteis para fazê- lo, com  início no dia út il subsequente à publicação do resultado do TAF.  
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11.13. O recurso contra o resultado do TAF deverá ser objet ivo, claro e consistente, com a indicação precisa do que o candidato 
julgar prejudicado, contendo os dados que inform em  a ident idade do reclam ante e seu núm ero de inscr ição, bem  com o seu 
endereço com pleto, telefone para contato e inclusive com  o respect ivo CEP.  
11.14. Recursos inconsistentes contra o resultado do TAF serão indefer idos e, os encaminhados fora do prazo serão 
desconsiderados, pela Com issão Fiscalizadora do Concurso Público. 
11.15. Será adm it ido um único recurso contra o resultado do TAF para cada candidato, abrangendo um  ou m ais testes, sendo 
autom at icam ente desconsiderado o segundo ou dem ais recursos de igual teor interpostos pelo m esmo candidato. 
11.16. A decisão da Com issão Fiscalizadora do Concurso Público a respeito do recurso contra o resultado do TAF será dada a 
conhecer, em  caráter ir recorrível na esfera adm inist rat iva por meio de telegrama ou carta encam inhada ao candidato e publicado 
no Sem anário Oficial, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
11.17. O recurso contra o resultado do TAF deve ser:  
a)  Apresentado em envelope, com  ident if icação do candidato, endereço completo inform ado no ato da inscr ição, digitalizado, 
em  form ulár io conform e modelo definido no Anexo VI I  deste Edital;  
b)  Protocolado dentro de 5 (cinco)  dias úteis, contados do dia seguinte ao da publicação do resultado do TAF, junto ao setor 
de Protocolo do Centro Adm inist rat ivo Municipal da Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré, situado a Rua Rio Grande do Sul, nº  
1.810 -  Cent ro -  Avaré/ SP, de segunda a sexta feira, das 8h00 às 16h00. 
11.18. Não será aceito recurso contra o resultado do TAF interposto por FAX, telegram a, internet  ou out ro m eio que não seja o 
especificado neste Edital.  
11.19. Será desconsiderado pela Com issão Fiscalizadora do Concurso Público o recurso contra o resultado do TAF que não for 
apresentado conforme modelo definido no Anexo VI I  deste Edital.  

 
1 2 . DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1. A contratação dos candidatos obedecerá r igorosam ente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a 
necessidade da Estância  Turíst ica de Avaré  e o lim ite fixado pela Const ituição e Legislação Federal com despesa de pessoal, 
dentro do prazo de validade do certam e. 
12.2. A aprovação no Concurso Público, além do núm ero de vagas constante neste Edital, não gera direito à cont ratação, m as 
esta, quando se fizer, respeitará a ordem  de classificação final. 
12.3. A contratação dos candidatos que vierem  a ser convocados para a Estância Turíst ica de Avaré  será regida pelos preceitos 
do Regim e Celet ista ( lei m unicipal específica) . 
12.4. A convocação será realizada por telegram a e publicação no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados 
seja na versão impressa ou no endereço elet rônico w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digital/ , no site oficial em 
w w w .avare.sp.gov.br , devendo o candidato apresentar -se à Prefeitura da Estância  Turíst ica de Avaré, no prazo solicitado.  
12.5. Os candidatos, no ato da contratação, deverão apresentar os or iginais e cópia sim ples dos docum entos discr im inados a 
seguir :  Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o núm ero da CTPS, bem 
com o da folha de qualif icação civil;  duas fotos 3X4;  Cert idão de Nascim ento (quando solteiro)  ou Casam ento (quando casado) ;  
Título de Eleitor ;  Cert idão de quitação eleitoral em it ida por m eio do site www.t re.sp.gov.br;  Cert if icado de Reservista ou Dispensa 
de I ncorporação, quando do sexo m asculino;  Cédula de I dent idade – RG ou RNE;  I nscr ição no PI S/ PASEP ou declaração de firm a 
anter ior, inform ando não haver feito o cadast ro;  Cadast ro de Pessoa Física – CPF;  Com provante de Residência (com  data de até 3 
m eses da data da apresentação) ;  Com provantes de escolar idade requer idos pelo em prego público;  Comprovante do Regist ro e de 
regular idade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.:  CRA, OAB, CREA etc.) , se exigido pelo emprego público;  Cartão SUS, 
Cert idão de Nascim ento dos filhos m enores de 14 anos, CPF de filhos menores de 14 anos, quando possuir ;  Caderneta de Vacinação 
dos filhos m enores de 14 anos;  Cert idão negat iva de Distr ibuições/  Antecedentes Cr im inais (dos últ im os 5 anos)  com  data de 
em issão de até 60 (sessenta)  dias da apresentação;  Cert idão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, 
afirm ando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público;  Declaração de bens e valores que const ituem  
o seu patr im ônio;  e out ras declarações necessárias a cr itér io da Estância Turíst ica de Avaré . 
12.5.1. No ato de contratação, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce ou não, outro cargo, função ou em prego 
público rem unerado, em outro órgão público da adm inist ração pública direta ou indireta de qualquer ente federat ivo, e se é 
aposentado por regim e próprio de previdência social em âmbito m unicipal, estadual ou federal. 
12.5.2. Caso haja necessidade, a Estância Turíst ica de Avaré  poderá solicitar out ras declarações e docum entos complem entares. 
12.5.3. Não serão aceitos, no ato da contratação, protocolos ou cópias dos docum entos exigidos. As cópias som ente serão aceitas 
se est iverem  acompanhadas do or iginal. 
12.6. Os processos de convocações para adm issão e or ientações do processo adm issional, dos candidatos habilitados, obedecida 
a ordem  de classificação, serão efetuadas at ravés da publicação no Sem anário Oficial ( ht tps:/ / w w w .avare.sp.gov.br/ sem a-
nario/ digita l/ )   seja na versão im pressa ou elet rônica, e tam bém poderá ser realizada at ravés de Telegram a e/ ou at ravés de 
not if icação em it ida pelo Departam ento de Recursos Hum anos/ Departamento Pessoal em  form ulár io própr io, desde que os ende-
reços indicados na ficha de inscr ição estejam  corretam ente preenchidos e atualizados. 
12.6.1. A convocação para a adm issão dos candidatos habilitados obedecerá r igorosamente à ordem de classificação, não gerando 
o fato de aprovação, direito à adm issão. Apesar do núm ero de vagas disponibilizadas no presente edital, os aprovados e classifi-
cados além desse núm ero poderão ser convocados para vagas pré-existentes na data deste edital, as que vagarem e as que 
eventualm ente forem cr iadas dentro do prazo de validade do presente concurso. 
12.6.2. Para efeito de adm issão, fica o candidato que for aprovado e convocado sujeito à aprovação em exam e de saúde, elaborado 
por m édicos especialm ente designados pela Estância Turíst ica de Avaré  e apresentação de docum entos legais que lhe forem 
exigidos. 
12.6.3. Os exam es m édicos adm issionais consist irão na avaliação das condições físicas e psicológicas indispensáveis para o exer-
cício das funções inerentes ao cargo postulado pelo candidato, contendo:  
a)  Avaliação m édica em conjunto com os laudos técnicos e exames, ver if icadas as informações constantes no item  12.6.4 deste 
Capítulo. 
b)  Avaliação psicológica abrangendo:  atenção, capacidade de organização, produt iv idade, relacionam ento interpessoal e r itm o de 
t rabalho;  
c)  Avaliação cinésio- funcional:  inspeção estát ica e dinâm ica de mem bros super iores, infer iores e coluna vertebral que será realizada 
por Fisioterapeuta contendo avalição postural, quest ionár io do estado de saúde, teste de força m uscular, resistência e capacidade 
de movim ento;  
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12.6.4. Os Exames médicos laborator iais e ambulator iais correrão por conta exclusiva do candidato, sendo a apresentação dos 
exam es na data agendada para avaliação m édica adm issional, conforme segue:  
I )  Para todos os cargos é obr igatór ia a apresentação das carteiras de vacinas atualizadas – Rot ina +  Covid-19;  e 
I I )  Exam es m édicos laborator iais e ambulator iais de acordo com o respect ivo cargo, conform e tabela abaixo:  
 

Em prego Público Exam es m édicos laboratoria is e  am bulatoria is 

Agente Com unitário Saúde ( todas as 
áreas)  

Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF, +  Elet rocardiogram a +   
RX tórax +   RX Coluna Cervical, Torácica e Lom bar +  RX Ombros +  RX punhos +  RX 
joelhos todos PA/ P com laudos. 

Médico Clínico Geral-  PSF 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Ant i-Hbs +  Urina I  +  PPF  +   Elet ro-
cardiogram a +   RX tórax PA/ P com  laudo. 

 
12.6.5. Após parecer m édico conclusivo do Departam ento de Saúde e Segurança do Servidor -  DESS, o convocado considerado 
APTO poderá tom ar posse do cargo e iniciar o exercício das at r ibuições do cargo nos termos do art igo 38, da Lei nº  315/ 95.  
12.6.6. O candidato que for I NAPTO na avaliação m édica, que interpor recurso fundamentado terá analisado o recurso pela equipe 
m ult idisciplinar que definirá pela reconsideração ou m anutenção do resultado, cuja decisão, será homologada pela Estância Tu-
ríst ica de Avaré  para todos os fins de direito. 
12.7. O candidato que não com provar os requisitos m ínim os será elim inado deste Concurso Público, não cabendo recurso.  
12.8. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para um a vaga, o fato será form alizado pelo m esm o 
at ravés de Term o de Desistência e/ ou declarada sua desistência quando não com parecer no prazo previsto indicado no edital de 
convocação, passando sua vez para o próximo candidato classificado.  
12.9. O candidato classificado se obr iga a m anter atualizado o endereço perante a Estância Turíst ica de Avaré , conform e o 
disposto nos itens 13.8 e 13.9 do Capítulo 13 deste Edital. 
12.10. Não poderá ser em possado o candidato habilitado que fizer, em  qualquer docum ento, declaração falsa, inexata para fins 
de adm issão e posse, não possuir  os requisitos m ínim os exigidos ou não com provar as condições estabelecidas no capítulo 2 deste 
Edital, na data estabelecida para apresentação da documentação.  

 
1 3 . DAS DI SPOSI ÇÕES FI NAI S 
 
13.1. Todas as convocações, avisos, resultado provisór io e out ras inform ações referentes exclusivam ente às etapas do presente 
Concurso Público serão divulgadas no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e publicadas no 
Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos. É de responsabilidade do candidato acom panhar estas publicações. 
13.2. Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no Concurso Público. 
13.3. A Estância Turíst ica de Avaré  e o I NDEPAC se exim em  das despesas com  viagens e estadia dos candidatos em  quaisquer 
das fases do Concurso Público. 
13.4. Não será fornecido ao candidato qualquer docum ento com probatór io de classificação no Concurso Público, valendo para esse 
fim , a Classificação Final e o Term o de Homologação do refer ido em prego público, divulgados no quadro de avisos do Centro 
Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e publicados no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na 
versão im pressa ou no endereço elet rônico w w w .avare.sp.gov.br / sem anario/ digita l/ , no site oficial em  
w w w .avare.sp.gov.br, bem com o no endereço elet rônico w w w .indepac.org.br / concursos. 
13.5. A inexat idão das afirm at ivas e/ ou ir regular idades dos documentos apresentados, mesm o que ver if icadas a qualquer tempo, 
em  especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscr ição e desqualif icação do candidato, com todas as suas 
decorrências, sem  prejuízo de m edidas de ordem  adm inist rat iva, civ il e cr im inal. 
13.6. Caberá à Estância  Turíst ica de Avaré  a hom ologação dos resultados finais do Concurso Público. 
13.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscim os enquanto não consum ada a providência 
ou evento que lhe disser respeito, até a data da respect iva providência ou evento, circunstância que será mencionada em Edital 
ou aviso a ser divulgado no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e publicado no Sem anário Oficial 
da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão impressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos. 
13.8. O candidato se obr iga a m anter atualizados os dados pessoais perante o I NDEPAC, situado à Avenida Senador Casem iro da 
Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, até a data de publicação da 
hom ologação dos resultados e após esta data, junto à Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré , situada à Praça Juca Novaes, 
1.169 -  Centro – Avaré/ SP -  CEP:  18705-900, aos cuidados da Secretar ia Municipal de Gestão de Pessoas, pessoalm ente (m unido 
de docum ento de ident if icação or iginal com foto) ou at ravés de correspondência com  aviso de recebim ento. 
13.9. É de responsabilidade do candidato m anter os dados pessoais atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso 
Público. 
13.10. A Estância Turíst ica de Avaré  e o I NDEPAC não se responsabilizam  por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:  
a)  Dados pessoais desatualizados;   
b)  Endereço não atualizado;  
c)  Endereço de difícil acesso;  
d)  Correspondência devolvida pela em presa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT por razões de fornecim ento e/ ou endereço 
errado do candidato;  
e)  Correspondência recebida por terceiros. 
13.11. As despesas relat ivas à part icipação do candidato no Concurso Público e à apresentação para contratação e exercício 
correrão às expensas do própr io candidato. 
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13.12. A Estância  Turíst ica de Avaré , por decisão m ot ivada e just if icada, poderá revogar ou anular o presente Concurso Público, 
no todo ou em parte, bem  com o alterar os quant itat ivos de vagas constantes na Tabela I , do Capítulo 1 deste Edital. 
13.13. A Estância Turíst ica de Avaré  e o I NDEPAC não se responsabilizam  por quaisquer cursos, textos, apost ilas e out ras 
publicações referentes a este Concurso Público. 
13.14. Todos os cálculos de notas descr itos neste edital serão realizados com duas casas decim ais, arredondando-se para cim a 
sem pre que a terceira casa decim al for m aior ou igual a cinco. 
13.15. A legislação indicada no ANEXO I I  – CONTEÚDO PROGRAMÁTI CO inclui eventuais alterações poster iores, ainda que não 
expressam ente mencionadas. Considerar -se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data de 
publicação deste Edital.  
13.15.1. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem com o alterações em disposit ivos legais e 
norm at ivos a ele poster iores, não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público.  
13.16. Não serão adm it idas inscr ições de candidatos que possuam  com qualquer dos m em bros do quadro societár io da em presa 
contratada para aplicação e correção do presente certam e a relação de parentesco definida e prevista nos art igos 1591 a 1595 do 
Código Civil, valor izando-se assim  os pr incípios de moralidade e im pessoalidade que devem nortear a Adm inist ração Pública. 
Constatada a tempo será a inscr ição indefer ida pela Com issão Organizadora e, poster ior à hom ologação será o candidato elim inado 
do Concurso Público, sem  prejuízo de responsabilidade civil, penal e adm inist rat iva.  
13.17.  A realização do Concurso Público será feita sob exclusiva responsabilidade do I NDEPAC, não havendo o envolvim ento na 
realização e avaliação de suas etapas, da Secretar ia Municipal de Adm inist ração da Estância Turíst ica de Avaré , exceto na 
fase de teste de apt idão física, que ficará sob responsabilidade exclusiva da Estância Turíst ica de Avaré . 
13.18. Os casos om issos serão resolvidos conjuntam ente pela Com issão do Concurso Público da Estância Turíst ica de Avaré  e 
pelo I NDEPAC, no que tange a realização deste Concurso Público. 
 
Avaré, 27 de agosto de 2022. 
 

Joselyr  Benedito Costa Silvest re 
PREFEI TO DA ESTÂNCI A TURÍ STI CA DE AVARÉ/ SP   
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ANEXO I  –  ATRI BUI ÇÕES BÁSI CAS 

ESPECI FI CAÇÃO DO 
EMPREGO PÚBLI CO 

ATRI BUI ÇÕES SUMÁRI AS 

Agente Com unitário de 
Saúde ( todas as áreas)  

Realizar levantam entos de problem as de saúde junto à com unidade, at ravés de visitas 
dom iciliares, efetuando m apeamentos das áreas de atuação, cadast rando as fam ílias 
existentes e m antendo atualizado o cadast ro;   ident if icar indivíduos e fam ílias expostas à 
situação de r isco à saúde;   orientar as fam ílias para ut ilização adequada dos serviços de 
saúde, encaminhando-as conforme or ientação de sua coordenação local;   realizar busca 
at iva de casos com o tuberculose, hanseníase e todas as dem ais doenças de cunho 
epidem iológico, coordenar e part icipar de cam panhas educat ivas sobre raiva, febre 
am arela, cólera, com bate a parasitas e insetos, dist r ibuindo form ulár ios inform at ivos e 
or ienta a com unidade nos procedim entos necessários ao controle de saúde;   m inist rar 
cursos e palest ras sobre noções de higiene e pr im eiros socorros, para mot ivar o 
desenvolvimento de at itudes e hábitos sadios da população;   realizar por m eio de visita 
dom iciliar , acom panham ento m ensal de todas as fam ílias sob sua responsabilidade, 
part icularm ente aquelas em  situação de r isco;   desenvolver ações de educação e vigilância 
à saúde, com ênfase na prom oção da saúde na prevenção de doenças;   monitorar as 
fam ílias com cr ianças m enores de 1 (um ) ano, consideradas em situação de r isco e 
acom panha o crescimento e desenvolvim ento das cr ianças de 0 (zero)  a 5 (cinco) anos;  
ident if icar e encam inha gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade da Saúde da 
Fam ília e de referências;   realizar ações educat ivas para prevenção do câncer cérvico-
uter ino e de m am a, encam inhando as m ulheres em  idade fért il para realização de exam es 
periódicos nas unidades de referência;   t raduzir para equipe de saúde da fam ília a dinâm ica 
social da com unidade, suas necessidades, potencialidades e lim ites;   auxiliar  na elaboração 
de relatór ios de acordo com as at iv idades executadas, que perm itam levantar dados 
estat íst icos e para comparação do t rabalho;   ident if icar a situação de habitação com o:  
serviços de água, de esgoto, de coleta de lixo, situação de t rabalho e renda de moradores;  
atender aos moradores de cada casa em  todas as questões relacionadas à saúde, 
or ientando, dando sugestões, dando apoio, cont rolando e acom panhando a realização dos 
procedim entos necessários, buscando encontrar alternat ivas para enfrentar as situações 
de problem a junto com  a comunidade;   part icipar em  ações que fortaleçam  os elos ent re 
o setor saúde e out ras polít icas públicas que promovam a qualidade vida;   part icipar de 
t reinam ento e capacitação sem pre que convocado para tanto;   colaborar com a lim peza e 
organização do local de t rabalho;   executar out ras tarefas correlatas e determ inadas pelo 
super ior im ediato. 

Médico Clínico Geral-
PSF 

Atender a todos os componentes da fam ília independente de sexo e faixa etár ia;  
com prom eter-se com a pessoa, inser ida em  seu contexto biopsicossocial;  atuar de form a 
am pla, devendo suas ações envolver problem as de saúde definidos, bem  como at ingir  os 
indivíduos saudáveis;  prom over educação em  saúde e m obilização com unitár ia, v isando 
um a m elhor qualidade de vida, mediante ações de saneam ento e m elhorias do m eio 
am biente. Com preender a doença em seu contexto pessoal, fam iliar e social. Ter uma 
relação próxim a com a com unidade estabelecendo vínculos com a mesm a, prestar 
assistência íntegra aos indivíduos sob sua responsabilidade;  valor izar a relação m édico-
paciente e médico- fam ília;  oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes;  
em penhar-se em m anter os indivíduos da com unidade saudáveis, quer venham ás 
consultas ou não;  abordar sem pre em  suas ações os aspectos prevent ivos e educat ivos, 
referentes à saúde e quando necessár ios curat ivos;  executar ações de controle segundo 
sua qualif icação profissional, aos portadores de tuberculose, hanseníase, doenças crônicas 
degenerat ivas e infectocontagiosas;  executar ações básicas de vigilância epidem iológica e 
sanitár ia em  sua área de abrangência;  executar as ações de assistência à saúde, nas áreas 
de atenção à cr iança, ao adolescente, à mulher, ao t rabalhador, ao adulto e ao idoso;  
realizar atendim ento de pr im eiros cuidados nas urgências, pequenas cirurgias 
am bulator iais, dentre out ros, dentro das condições necessár ias;  prom over a qualidade de 
vida e contr ibuir  para que o m eio am biente seja m ais saudável;  discut ir e part icipar das 
ações de saúde de form a permanente junto à equipe de saúde da fam ília e da com unidade;  
ter  com o eixo norteador de suas ações os conceitos de cidadania, respeitando e garant indo 
á com unidade em  suas áreas de abrangência ao que lhe com pete, os direitos á saúde e ás 
bases legais que os legit im am ;  part icipar do processo de planejam ento e program ação das 
ações e da organização do processo de t rabalho as unidades de saúde da fam ília;  ter suas 
ações fundamentadas no trabalho de equipe;  realizar vistor ias dom iciliares, executando 
ações médicas aos m em bros das fam ílias cadast radas no Program a de Saúde da Fam ília, 
que est iverem im possibilitados de com parecer á Unidade Básica de Saúde;  realizar visitas 
dom iciliares às fam ílias cadastradas no Program a de Saúde da Fam ília, executando ações 
de or ientação de acordo com  a filosofia do Program a;  part icipar de reunião com  a 
com unidade, equipe de saúde da fam ília e de educação cont inuada, bem com o as 
at r ibuições previstas na Portar ia n.“  648/ GM de 28 de m arço de 2000 do Ministér io da 
Saúde. 
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ANEXO I I  –  CONTEÚDO PROGRAMÁTI CO 

Nível de escolaridade: ENSI NO MÉDI O  
 
 
 
PARA OS EMPREGOS PÚBLI COS DE AGENTE COMUNI TÁRI O DE SAÚDE ( TODAS AS ÁREAS)  
LÍ NGUA PORTUGUESA 
I nterpretação de texto. Significação das palavras:  sinônim os, antônim os, parônim os, hom ônim os, sent ido própr io e figurado das 
palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Em prego das classes de palavras:  substant ivo, adjet ivo, num eral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sent ido que im prim e às relações ent re as orações) . Concordância verbal e 
nom inal. Regência verbal e nom inal. Colocação pronom inal. Crase. Sintaxe.  
MATEMÁTI CA  
Resolução de situações-problem a. Núm eros I nteiros:  Operações, Propr iedades, Múlt iplos e Divisores;  Números Racionais:  
Operações e Propriedades. Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de Três Sim ples. Porcentagem . Juros Sim ples. 
Sistem a de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometr ia:  cálculo de área e cálculo de volum e. Relação ent re grandezas:  tabelas 
e gráficos. Raciocínio Lógico.  
CONHECI MENTOS GERAI S 
Fatos e not ícias locais, nacionais e internacionais veiculados a part ir de 1º  de junho de 2021, em meios de com unicação de m assa, 
com o jornais, rádios, I nternet  e televisão. Elementos de polít ica brasileira. Cultura e sociedade:  m úsica, literatura, artes, 
arquitetura, rádio, cinema, teat ro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações cient íf icas na atualidade e seus im pactos 
na sociedade contem porânea. Meio ambiente e cidadania:  problem as, polít icas públicas, aspectos locais e globais. Hist ór ia e 
geografia do Brasil e do m unicípio de Avaré/  SP. 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Organização da Atenção Básica no SUS. Guia Prát ico do Agente Com unitár io de Saúde 
(ht tp: / / 189.28.128.100/ dab/ docs/ publicacoes/ geral/ guia_acs.pdf) . Manual:  O Trabalho do Agente Com unitár io de Saúde 
(ht tp: / / 189.28.128.100/ dab/ docs/ publicacoes/ geral/ m anual_acs.pdf) . Est ratégia Saúde da Fam ília;  Ações de prom oção em  saúde;  
Vacinas e calendár io da vacinação;  Terr itor ialização em saúde – m apeamento de saúde;  Cadast ram ento e Visita dom iciliar;  
I nst rumento e ferramentas para o t rabalho com as fam ílias;  Part icipação Popular;  Ações intersetor iais;  Conhecimentos gerais sobre 
saúde da m ulher, da cr iança e do adulto;  educação em  saúde;  Portar ia nº  2.436, de 21 de setem bro de 2017;  Portaria nº  2527 
de 19 de outubro de 2006. 
 

 
N ível de escolaridade: ENSI NO SUPERI OR  

 
 
PARA O EMPREGO PÚBLI CO DE MÉDI CO CLÍ NI CO GERAL- PSF 
LÍ NGUA PORTUGUESA 
I nterpretação de texto. Significação das palavras:  sinônim os, antônim os, parônim os, hom ônim os, sent ido própr io e figurado das 
palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Em prego das classes de palavras:  substant ivo, adjet ivo, num eral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sent ido que im prim e às relações ent re as orações) . Concordância verbal e 
nom inal. Regência verbal e nom inal. Colocação pronom inal. Crase. Sintaxe.  
POLÍ TI CAS DE SAÚDE 
Sistem a Único de Saúde:  pr incípios básicos, lim ites, perspect ivas, diret r izes e bases da im plantação. Organização da Atenção 
Básica no Sistem a Único de Saúde. Reform a Sanitár ia e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. I ndicadores de 
nível de saúde da população. Polít icas de descentralização e atenção pr im ária à Saúde. Est ratégias de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde. Program a de Saúde da Fam ília – PSF. Preenchim ento de Declaração de Óbito. Doenças de not if icação 
compulsór ia. Portar ia 336 GM/ MS. Lei Federal nº  10.216/ 2001. Art . 196 a 200 da Const ituição Federal. Lei nº  8.080 de 19/ 09/ 90. 
Lei nº  8.142 de 28/ 12/ 90. Decreto nº  7.508 de 28 de junho de 2011. Portar ia nº  399/ GM de 22 de fevereiro de 2006. Portar ia nº  
2.436 de 21 de setem bro de 2017, que aprova a Polít ica Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistem a 
Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norm a Operacional da Assistência à Saúde/ SUS – NOAS-SUS 01/ 02. 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Código de ét ica Médica. Atendim ento em urgência e emergência. Avaliação e tratam ento inicial do paciente em  choque. Urgência 
e em ergência do t raum a. Patologia clínica. Anam nese e exam es físicos. Diagnóst ico por im agem . Epidem iologia. Farm acologia. 
Diagnóst ico e t ratam ento das afecções m ais prevalentes em  atenção pr im ária em  saúde. Fisiopatologia, diagnóst ico, clínica, 
t ratam ento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocr inológicas, derm atológicas, gast rointest inais, hem atológicas, infecto-
parasitár ias, infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e m etabólicas, pulm onares e renais. I m obilizações. Pr incipais exam es. 
Alcoolismo, abst inência, surtos psicót icos, pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a realização 
de suturas e drenagem  de abcessos. Exam e per iódico de saúde. Prom oção da Saúde. Medicina Prevent iva. Preenchim ento de 
Receitas Médicas. 
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ANEXO I I I  

DECLARAÇÃO PARA CANDI DATO COM DEFI CI ÊNCI A E/ OU  
SOLI CI TANTE DE CONDI ÇÃO ESPECI AL 

Concurso Público nº  0 3 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  
 
 

Dados do candidato:  

NOME:  
I NSCRI ÇÃO:  RG:  

EMPREGO 
PÚBLI CO:  

TELEFONE:  CELULAR:  

 
 

CANDI DATO( A)  POSSUI  DEFI CI ÊNCI A?              SI M                         NÃO 

 
Se sim , especifique a deficiência:  _______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________  
 

Nº  do CID:  ____________ 
 

Nom e do m édico que assina do Laudo:  __________________________________________________________ 
 

Nº  do CRM:  ___________ 
 

 
 
NECESSI TA DE CONDI ÇÕES ESPECI AI S PARA REALI ZAÇÃO DA PROVA? 

 SI M                       NÃO 
 

 SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA)  
 MESA PARA CADEIRANTE 
 SANI TÁRI O ADAPTADO PARA CADEI RANTE 
 LEDOR 
 TRANSCRI TOR 
 PROVA EM BRAILE 
 PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24)  
 INTERPRETE DE LI BRAS 
 OUTRA. QUAL?_______________________________________________________________________  

 
                               
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
ATENÇÃO: Esta declaração e o respect ivo Laudo Médico (cópia)  deverão ser encam inhados v ia Sedex 
ou carta com  aviso de recebim ento para I NDEPAC, localizado na Avenida Senador Casem iro da Rocha,  
609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, até o dia 
út il subsequente ao térm ino das inscrições, conform e disposto no Capítulo 4 do Edital. 
  
________________, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 

 
Assinatura do(a)  candidato(a)  
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ANEXO I V 
 

FORMULÁRI O PARA SOLI CI TAÇÃO DE I SENÇÃO DE TAXA DE I NSCRI ÇÃO 
Concurso Público nº  0 3 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  

NOME DO 
CANDI DATO: 

 

I NSCRI ÇÃO:  
CPF:  
RG:  
EMPREGO 
PÚBLI CO: 

 

TELEFONE:  
 

Assinale a  condição para solicitação da isenção da taxa de inscr ição: 
 

  Pessoa com  deficiência ( nos term os do item  5 .1 .1  e respect ivos subitens deste Edita l)  

-  ( Le i Municipal n.º  8 2 4 / 2 0 0 6 )  
 
 

PREENCHA TODOS OS CAMPOS: 
 

 

Eu, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  
 

portador( a)  da cédula de ident idade nº  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , venho por  m eio 
desta, requerer  isenção da taxa de inscr ição am parado pelas disposições constantes no 
Capítulo 5  do Edita l deste  certam e. 
 
Declaro, sob as penas da Lei, e , para os devidos fins, que m e enquadro nas NORMAS PARA OBTENÇÃO 
DA I SENÇÃO DA TAXA pela legislação do m unicípio de Avaré/ SP, que as inform ações apresentadas 
por m im  são verdadeiras e que estou ciente de que se for constatado om issão de inform ações e ( ou)  
apresentação de inform ações inverídicas e ( ou)  fa lsificação e ( ou)  fraude da docum entação por m im  
apresentada, estarei sujeito às penalidades da Lei.  
 
 
Firm o, at ravés da presente, que li, aceito e tenho tácita  ciência das norm as e condições estabelecidas 
no Edita l, sobre as quais não poderei a legar desconhecim ento.  
 
 

_________________, ______ de ____________________ de 20__. 
 
 

 
Assinatura do(a)  candidato(a)  

 

 
 
ATENÇÃO:  Este formulário e a respect iva docum entação com probatória deverão ser encam inhados, por 
SEDEX ou correspondência com  regist ro de Aviso de Recebim ento (AR) , ao I NDEPAC, localizado à 
Avenida Senador Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  
São Paulo/ SP, CEP 04047-001, até o dia 8  de setem bro de 2 0 2 2 ,  conform e disposto no Capítulo 5 do 
Edital.  
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ANEXO V 
 

 FORMULÁRI O DE JURADO DO TRI BUNAL DO JÚRI  
Concurso Público nº  0 3 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  

 
 

Dados do candidato:  

NOME:  
EMPREGO 
PÚBLI CO: 

 

I NSCRI ÇÃO:  RG:  

TELEFONE:  CELULAR
: 

 
 

 
 

Eu, ______________________________________________, portador(a)  do RG – nº  

__________________, residente e dom iciliado(a)  na Rua _________________________________, 

nº ____ -   Bairro _____________, no m unicípio de _____________, declaro para os devidos fins de 

Direito que exerci, ou exerço, função de jurado(a)  do Tribunal do Júri de acordo com  a Lei nº  

11.689/ 2008. 

 

________________, ______ de ____________________ de 2022.  
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do candidato 
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ANEXO VI  -  MODELO DE E- MAI L DE RECURSO  
Concurso Público nº  0 3 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  

 
 
ASSUNTO DO EMAI L:  I nscrição nº  ______ -  Recurso cont ra __( indicar qual é o evento (vide alíneas do item 
11.1. Obs. Para recurso contra o TAF, ut ilize o m odelo constante no Anexo VI I  deste Edital) )__ 

 
 
 
TEOR DO E- MAI L: 
 
Nom e com pleto do candidato:  
RG:  
Nº  da Inscrição:  
Em prego:  
Nº  da questão (em  caso de recurso cont ra gabarito) :  
 
Argum ento do recurso:  
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ANEXO VI I  -  MODELO DE RECURSO EXCLUSI VO PARA TESTE DE APTI DÃO FÍ SI CA -  TAF 
Concurso Público nº  0 3 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  

À Com issão Fiscalizadora do Concurso Público nº  0 3 / 2 0 2 2  
 
 

NOME DO CANDI DATO:    

RG. DO CANDI DATO:    
I NSCRI ÇÃO:    

EMPREGO PÚBLI CO:    

TI PO DE RECURSO:   2 ª  Fase - Teste de Apt idão Física –  TAF     

JUSTI FI CATI VA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  apresentar este form ulário em  envelope contendo:   ident ificação do candidato, endereço 
com pleto inform ado no ato da inscrição;  

 b)  OBS:  Esta solicitação deve ser protocolada no Setor de Protocolo do Cent ro Adm inist rat ivo 
Municipal da Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré, situado a RUA RI O GRANDE DO SUL, Nº  
1.810 -  CENTRO -  AVARÉ/ SP, de segunda a sexta feira das 08h00 às 16h00, conforme item  
11.17 do Edital de Abertura, dent ro do prazo de recurso. Essa solicitação som ente terá validade 
com  a assinatura do candidato.  

 

(Cidade/ UF)  ________________________________, ____ de _______________ de 20___.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
ASSI NATURA DO CANDI DATO 
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ANEXO VI I I  -  FORMULÁRI O DE SOLI CI TAÇÃO DE I NCLUSÃO DE NOME SOCI AL 
Concurso Público nº  0 3 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré 

 
 

Dados do candidato:  
NOME:  
I NSCRI ÇÃO:  RG:  
CPF:  
EMPREGO:  
TELEFONE:  CELULAR:  

 

 

Eu, ___________________________________________________________________________ (nom e civil 

do(a)  interessado(a) ) , portador(a)  de Cédula de I dent idade nº ________________________ e CPF nº  

___________________________, inscr ito(a)  no Concurso Público 03/ 2022 do Município de Avaré para o em prego 

de ___________________________________________________, solicito a inclusão e uso do m eu nom e social 

(___________________________________________________________________)  ( indicação do nom e social) , 

nos regist ros relat ivos aos serviços prestados por esse órgão/ ent idade.  

 

Local/  Data: __________________, _____ de ______________________ de 202_.  

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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A Prefeitura da Estância  Turíst ica de Avaré , Estado de São Paulo, torna público que realizará, por m eio do I NDEPAC –  
I nst ituto de Cultura, Desenvolvim ento Educacional, Prom oção Hum ana e Ação Com unitár ia  na form a prevista no art igo 
37 da Const ituição Federal, a abertura de inscr ições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍ TULOS, para o preenchim ento de 
vagas dos cargos efet ivos abaixo especificados providos pelo Regim e Estatutár io – Lei n°  231/ 94, Lei n°  315/ 95 (Estatuto do 
Servidor)  e Lei Municipal nº  2007/ 2016 de 03/ 05/ 2016, Leis Com plementares nº  126/ 2010 de 02/ 06/ 2010, 2016/ 2016 de 
03/ 05/ 2016. O Concurso Público será regido pelas inst ruções especiais constantes do presente inst rum ento elaborado de 
conform idade com  os ditam es da Legislação Federal e Municipal v igentes e pert inentes. 

 
I NSTRUÇÕES ESPECI AI S 

 
1 . DO CONCURSO PÚBLI CO 
 
1.1. O presente Concurso Público dest ina-se ao provimento de vagas, pelo Regim e Estatutár io, nos cargos efet ivos indicados no 
presente edital e dos que vagarem , dentro do prazo de validade de 2 (dois)  anos, podendo ser prorrogado por igual período, a 
contar da data da hom ologação do certam e, a cr itér io da Estância Turíst ica de Avaré . 
1.2. As vagas oferecidas são para o m unicípio de Avaré/ SP. 
1.3. Os Cargos, as Vagas, o Vencimento/  Referência/  Padrão, a Carga Horár ia, os Requisitos Mínim os Exigidos e o Valor da Taxa 
da I nscr ição são os estabelecidos na Tabelas I  de Cargos, especificada abaixo.  
1.3.1. A carga horár ia e jornada de t rabalho fixada em lei serão estabelecidos pela Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré, de 
acordo com a necessidade e peculiar idade do serviço, será o disposto na Lei Com plem entar nº  216/ 2016 e suas alterações, 
respeitando-se os intervalos inter jornadas e int rajornadas. 
1.3.2. A at r ibuição da carga horár ia será feita conforme as necessidades da adm inist ração, respeitando-se, contudo, a ordem  de 
classificação conforme disposições legais vigentes. 
1.4. As at r ibuições básicas dos cargos estão descr itas no Anexo I , deste Edital.  
1.5. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horár io oficial de Brasília/ DF. 

 
TABELA I  –  CARGOS, VAGAS, VENCI MENTO/  REFERÊNCI A/  PADRÃO, CARGA HORÁRI A, REQUI SI TOS MÍ NI MOS 

EXI GI DOS E TAXA DE I NSCRI ÇÃO 
 

 

Nível de Escolaridade: Ensino superior 

Nom enclatura do Cargo Vagas 
Vencim ento

/  Ref./  
Padrão 

Carga horária  
( sem anal/  

diária /  
m ensal)  

Requisitos m ínim os exigidos 
Valor da 
Taxa de 

inscrição 

Assistente Técnico em  
Psicopedagogia 

1 

R$ 3.808,09  

(Nível 
I / Padrão A)   

40 horas 
semanais/ 08 
horas diárias 

Graduação em curso superior de 
licenciatura plena em Pedagogia e pós-
graduação em Psicopedagogia em curso 
reconhecido pelo MEC. 

R$ 75,00 

Diretor de Unidade 
Educacional 

1 

 R$ 5.240,84 

(Nível 
I / Padrão A)    

40 Horas 
semanais/ 08 
horas diárias 

Graduação em curso superior de 
licenciatura plena em Pedagogia ou 
pós-graduação na área de Gestão 
Escolar e 8 (oito)  anos de efet ivo 
exercício no Magistér io. 

R$ 75,00 

PEB I I  –  Artes 1 

 R$ 21,48 
hora-aula 

(Nível 
I / Padrão A)    

30 horas-aulas 
semanais/ 135 

horas aulas 
mensais 

Graduação em cursos superior de 
licenciatura em disciplinas específicas 
das áreas do currículo das unidades 
escolares do sistema municipal de 
ensino de acordo com a legislação 
vigente. 

R$ 75,00 

PEB I I  – Educação Especial 1 

 R$ 21,48 
hora-aula 

(Nível 
I / Padrão A)    

30 horas-aulas 
semanais/ 135 

horas aulas 
mensais 

Graduação em curso superior de 
licenciatura plena em pedagogia e 
especialização em educação especial 
obt ida em curso superior a 360 horas 
reconhecido pelo MEC. 

R$ 75,00 

Professor Adjunto 1 

 R$ 16,17 
hora-aula 

(Nível 
I / Padrão A)    

30 horas-aulas 
semanais/ 135 

horas aulas 
mensais 

Graduação em curso superior de 
licenciatura plena em pedagogia com 
habilitação específica ou em curso 
normal superior. 

R$ 75,00 

Supervisor de Ensino 1 

 R$ 5.939,20 

(Nível 
I / Padrão A)    

40 horas 
semanais/ 08 
horas diárias 

Graduação em curso superior de 
licenciatura plena em pedagogia ou 
pós-graduação na área de educação e 8 
(oito)  anos de efet ivo exercício no 
magistério. 

R$ 75,00 

 
 
 
2 . DAS CONDI ÇÕES PARA I NSCRI ÇÃO 
 
2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler este edital em sua íntegra, tendo conhecim ento e estando de acordo com as exigências 
nele cont idas, pr incipalm ente, as especificadas a seguir, que devem  ser com provadas à época da nomeação e posse:  
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2.1.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou est rangeiro que goze das prerrogat ivas do art . 12 e do I nciso I  do art . 37 da Constituição 
da República;  
2.1.2. Ter, na data da nom eação e posse, idade m ínim a de 18 (dezoito)  anos completos;  
2.1.3. No caso do sexo m asculino, estar em dia com  o Serviço Militar , nos term os do Decreto nº  57.654/ 66, alterado pelo Decreto 
nº  93.670/ 86;  
2.1.4. Ser eleitor e estar quite com  a Just iça Eleitoral;  
2.1.5. Possuir documentação comprobatór ia, no ato da nomeação e posse, dos REQUI SI TOS MÍ NI MOS EXI GI DOS para o cargo, 
conforme especificado na Tabela I , do Capítulo 1, e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRI A determ inada no item  1 2 .5  do 
Capítulo 1 2  deste edital;  
2.1.6. Ter apt idão física e mental para o exercício das atr ibuições do cargo, que ser á afer ida m ediante perícia m édica, realizada 
pelo serviço de saúde oficial da Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré, ou em sua falta, de quem  este indicar;  
2.1.7. Não ter sido dem it ido por ato de im probidade ou exonerado “a bem  do serviço público” , m ediante decisão t ransitada em  
julgado em qualquer esfera governamental;  
2.1.8. Não ter sido condenado por cr im e contra o Patr im ônio, Adm inist ração, a Fé Pública, cont ra os Costum es e os previstos na 
Lei Federal n.º  11.343, de 23/ 08/ 2006;  
2.1.9. Não estar, no ato da nom eação e posse, incompat ibilizado para nova nom eação em novo cargo público;  
2.1.10. Estar com a situação cadast ral regular na Receita Federal;  
2.1.11. Não estar com  idade de aposentador ia com pulsór ia;  
2.1.12. Não receber proventos de aposentador ia civil ou m ilitar  ou rem uneração de cargo, cargo ou função pública que caracter izem 
acum ulação ilícita de cargos na form a do inciso XVI  e do parágrafo 10 do Art igo 37 da Const ituição Federal do Brasil.   
 
3 . DAS I NSCRI ÇÕES 
 
3.1. As inscr ições serão realizadas via I nternet , no endereço elet rônico w w w .indepac.org.br / concursos, iniciando- se no dia  
5  de setem bro de 2 0 2 2  e encerrando-se no dia  7  de outubro de 2 0 2 2 , observado o horár io oficial de Brasília/  DF e os itens 
estabelecidos no Capítulo 2. Das Condições para I nscr ição, deste Edital. 
3.2. Após o preenchim ento da ficha de solicitação de inscr ição on- line, o candidato deverá efetuar o pagam ento da taxa de inscrição 
a t ítulo de ressarcimento de despesas com  m ater ial e serviços, de acordo com o valor definido na Tabela I , do Capítulo 1 deste 
Edital.  
3.3. Objet ivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor da taxa de inscr ição som ente se atender a todos 
os requisitos exigidos para o cargo pretendido. 
3.4. A inscr ição do candidato im plicará no completo conhecim ento e a tácita aceitação das norm as legais pert inentes e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em  Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecim ento.  
3.5. O candidato deverá efetuar o pagam ento da taxa de inscr ição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancár ia, 
com  vencimento para o dia 1 0  de outubro de 2 0 2 2 , prim eiro dia út il subsequente da data de encerram ento do período de 
inscr ição. Em  caso de fer iado ou evento que acarrete o fecham ento de agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.  
3.5.1. O boleto bancário estará disponível no endereço elet rônico w w w .indepac.org.br/ concursos até a data de encerramento 
das inscr ições e deverá ser im presso para o pagamento da taxa de inscr ição, após a conclusão do preenchim ento da ficha de 
solicitação de inscr ição on- line. 
3.5.2. Após o encerramento do período de inscr ição, não haverá possibilidade de impressão do boleto para pagam ento, seja qual 
for o mot ivo alegado. 
3.5.3. A inscr ição som ente será confirm ada após a comprovação do pagam ento da taxa de inscr ição.  
3.5.4. O com provante de inscr ição é o boleto bancário devidam ente quitado deverá ser m ant ido em  poder do candidato e 
apresentado no local de realização da Prova Objet iva. É de inteira responsabilidade do candidato a m anutenção sob sua guarda do 
com provante do pagam ento da taxa de inscr ição, para poster ior apresentação, se necessár io.  
3.6. O candidato poderá efetuar até 2 (duas) inscr ições no Concurso Público, desde que seja 1 (um a)  para cada período de 
aplicação das provas, conforme disposto na tabela do item  7.1.1, Capítulo 7 deste Edital.  
3.6.1. Em  caso de m ais de uma inscr ição para o mesmo período de aplicação de prova, o candidato deverá optar somente por um a 
inscr ição por período, sendo considerado com o ausente para a(s)  out ra(s)  inscr ição(ões)  do refer ido período de aplicação, m esmo 
que a aplicação das provas ocorra na m esma sala.  
3.6.2. Ocorrendo a hipótese do item 3.6.1, não haverá rest ituição parcial ou integral dos valores pagos a t ítulo de taxa de inscr ição.  
3.7. Não serão aceitas inscr ições recebidas por depósito em  caixa elet rônico, via postal, fac-sím ile, t ransferência ou depósito em 
conta corrente, por depósito “por m eio de envelope”  em caixa rápido, DOC, ordem  de pagam ento, condicionais e/ ou extem porâneas 
ou por qualquer out ra via que não a especificada neste Edital, bem  como fora do período de inscr ição estabelecido.  
3.8. Não será aceito, com o com provante de pagam ento da inscr ição, com provante de agendam ento bancário.  
3.9. Salvo nos casos de anulação ou cancelam ento do certam e, não haverá devolução, parcial ou integral, da im portância paga, 
nem  isenção total ou parcial de pagam ento do valor da taxa de inscr ição, seja qual for o m ot ivo alegado.  
3.10. Efet ivada a inscr ição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de cargo sob hipótese algum a, portanto, antes de 
efetuar o pagam ento da taxa de inscr ição, o candidato deve ver ificar atentam ente a opção pr eenchida. 
3.10.1. É vedada a transferência do valor pago a t ítulo de inscrição para terceiros, assim como a t ransferência da inscr ição para 
out ros concursos. 
3.11. O I NDEPAC e a Estância Turíst ica de Avaré  não se responsabilizam  por solicitação de inscr ição via I nternet não recebida 
por mot ivos de ordem  técnica dos com putadores, falhas de com unicação, congest ionam ento das linhas de com unicação, bem como 
outros fatores de ordem  técnica que im possibilitem  a t ransferência de dados. Assim  é recom endável que o candidato realize sua 
inscr ição e respect ivo pagam ento com  a devida antecedência.  
3.12. A part ir  do dia 1 5  de outubro de 2 0 2 2  o candidato deverá confer ir  no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos se os dados da inscr ição, efetuada via I nternet e se o valor da inscr ição foram recebidos pelo 
I NDEPAC, ou seja, se a inscr ição está confirm ada. 
3.12.1. Em caso negat ivo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendim ento ao Candidato do I NDEPAC, 
at ravés do e-mail indepac@indepac.org.br  para ver ificar o ocorr ido, nos dias úteis no horár io das 9h às 17h, bem  com o interpor 
recurso nos term os do Capítulo 11 deste Edital.  
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3.13. A apresentação dos docum entos e das condições exigidas para part icipação no refer ido Concurso Público será feita por 
ocasião da convocação para nom eação e posse, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos prat icados 
pelo candidato. 
3.14. As inform ações prestadas na ficha de inscr ição on- line são de inteira responsabilidade do candidato, ainda que realizada com 
o auxílio de terceiros, cabendo à Estância Turíst ica de Avaré  e ao I NDEPAC o direito de excluir  do Concurso Público aquele que 
preenchê- la com  dados incorretos, bem  como aquele que prestar inform ações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
poster iorm ente, respeitando-se a ampla defesa e o contraditór io. 
3.15. O candidato que desejar concorrer à vaga reservada a pessoas com  deficiência deverá, obr igator iam ente, no ato da inscr ição, 
inform ar em  cam po específico da Ficha de I nscr ição e proceder conforme estabelecido no Capítulo 4 deste Edital. 
3.16. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá encam inhar, por m eio de 
correspondência com  AR (Aviso de Recebim ento)  ou Sedex, até o dia út il subsequente ao térm ino das inscr ições, declaração 
constante no Anexo I I I  deste Edital, devidam ente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a 
realização da prova, ident ificando no envelope:  nom e e cargo ao qual está concorrendo e nom e do Concurso Público:  Estância 
Turíst ica de Avaré  -  Concurso Público 0 2 / 2 0 2 2  –  “Cond. Especial” , ao I NDEPAC, localizado à Avenida Senador Casem iro 
da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001. 
3.16.1. O candidato que não o fizer durante o período de inscr ição estabelecido no item  anter ior, não terá a prova e as condições 
especiais providenciadas, seja qual for  o m ot ivo alegado. 
3.16.2. O atendim ento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.  
3.16.3. Para efeito do prazo de recebim ento da solicitação por correspondência com  AR ou SEDEX, est ipulado no item  3.16 deste 
Capítulo, será considerado 5 (cinco)  dias corr idos após a data de térm ino das inscr ições.  
3.16.4. A candidata que t iver a necessidade de am amentar durante a realização das provas deverá levar um acom panhante (m aior 
de 18 anos) , que tam bém se subm eterá às regras deste Edital e Anexos e ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acom panhante, não realizará as provas. 
3.16.4.1. A candidata lactante deverá declarar a refer ida condição na ficha de inscr ição on line e encam inhar sua solicitação ao 
I NDEPAC até o dia út il subsequente ao térm ino das inscr ições, por correspondência com AR ou SEDEX, conform e estabelecido no 
item  3.16. 
3.17. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova por mot ivo de crença religiosa, deverá 
encaminhar solicitação ao I NDEPAC, nos termos do item 3.16 deste Capítulo. 
3.18. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a part ir  de 1 5  de outubro de 2 0 2 2 , acessar 
o site w w w .indepac.org.br/ concursos para ver ificar o resultado da solicitação pleiteada. 
3.19. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as inform ações fornecidas no ato da inscr ição.  
3.20. As pessoas t ravest is e t ransexuais poderão solicitar  a inclusão e uso do nom e social para tratam ento neste Concurso Público. 
Para tanto, o form ulár io de inclusão e uso do nom e social, conform e modelo constante no Anexo VI I I , deverá ser total  e correta-
m ente preenchido, assinado e enviado até o dia subsequente ao térm ino da inscr ição, juntam ente com  um a cópia sim ples do RG 
do candidato, por de correspondência com AR (Aviso de Recebim ento) ou Sedex, ao I NDEPAC, localizado à Avenida Senador 
Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, ident if icando o 
nom e do Concurso para o qual está concorrendo no envelope:  Concurso Público nº  0 2 / 2 0 2 2  –  Estância  Turíst ica de Avaré 
-  Ref.: “SOLI CI TAÇÃO DE I NCLUSÃO DE NOME SOCI AL”. 
3.20.1. Nas publicações e divulgações oficiais de convocação, resultados e classificações será considerado o nome civil do candi-
dato. 
 
4 . DA I NSCRI ÇÃO PARA CANDI DATOS COM DEFI CI ÊNCI A 
  
4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste Concurso Público, desde que as at r ibuições do 
cargo pretendido sejam  compat íveis com  a deficiência que possuem , conforme estabelecido no Decreto Federal nº  3.298, de 
20/ 12/ 1999, alterado pelo Decreto Federal nº  5.296, de 02/ 12/ 2004 e dem ais atualizações.  
4.2. Em obediência ao disposto na Lei Municipal nº  229/ 94, bem com o no Decreto Federal nº  3.298, de 20/ 12/ 1999, alterado pelo 
Decreto Federal nº  5.296, de 02/ 12/ 2004 e dem ais atualizações, aos candidatos com deficiência habilitados, será reservado o 
percentual de 5%  (cinco por cento)  das vagas existentes ou que vierem a surgir  no prazo de validade do Concurso Público.  
4.2.1. Caso a aplicação do percentual de 5%  (cinco por cento)  resulte em núm ero fracionár io igual ou super ior a 0,5 (cinco 
décim os) , estará form ada 01(um a)  vaga para a pessoa com  deficiência. Se infer ior  a 0,5 (cinco décimos) , a form ação da vaga 
ficará condicionada à elevação da fração para o m ínim o de 0,5 (cinco décimos) , caso haja aum ento do núm ero de vagas para o 
cargo. 
4.2.2. Som ente haverá reserva im ediata de vaga para os cargos com núm ero de vagas igual ou super ior a 10 (dez) .  
4.3. São consideradas pessoas com  deficiência as que apresentem , em certo grau, um a deficiência m ental, m ot r iz ou sensor ial, 
com  caráter de cronicidade e persistência de alteração de vida, bem  como as que se enquadram  no Art igo 4º  do Decreto Federal 
n°  3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n°  5.296, de 2 de dezem bro de 2004 e dem ais alterações.  
4.4. Será elim inado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, declarada na inscr ição, não se constate, devendo o m esmo 
constar apenas da lista de classificação geral de aprovados. 
4.4.1. Será elim inado do Concurso Público o candidato cuja deficiência declarada na inscr ição seja incom pat ível com  o cargo 
pretendido. 
4.5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção sim ples do t ipo m iopia, 
ast igm at ism o, estrabismo e congêneres. 
4.6. As pessoas com deficiência part iciparão deste Concurso Público em  igualdade de condições com  os dem ais candidatos no que 
se refere ao conteúdo das provas, avaliação e cr itér ios de aprovação, ao horár io e local de aplicação das provas e à nota m ínima 
exigida para todos os dem ais candidatos. 
4.7. As vagas dest inadas às pessoas com  deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso 
Público ou na perícia m édica, serão preenchidas pelos dem ais candidatos, observada a ordem  geral de classificação.  
4.8. No ato da inscr ição, o candidato com deficiência que necessite de tratam ento diferenciado nos dias do Concurso Público deverá 
requerê- lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. 
4.9. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com  deficiência deverá declarar a condição na Ficha de 
I nscr ição. 
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4.10. O candidato com  deficiência, até o dia út il subsequente ao térm ino das inscr ições, deverá encam inhar, via Sedex ou 
correspondência com Aviso de Recebim ento (AR) , ao I NDEPAC, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, 
localizado à Avenida Senador Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, 
CEP 04047-001, ident if icando o nom e do Concurso Público no envelope:  Estância Turíst ica de Avaré  –  Concurso Público 
0 2 / 2 0 2 2 , os docum entos a seguir :  
a)  Declaração constante no Anexo I I I  deste Edital, devidam ente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição 
especial para a realização da prova (caso a condição especial seja necessária) ;  e  
b)  Cópia do Laudo Médico, expedido no prazo m áximo de 12 (doze)  m eses antes do término das inscrições, atestando a espécie e 
o grau ou nível de deficiência, com  expressa referência ao código correspondente da Classificação I nternacional de Doença – CI D, 
bem com o a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, inform ando o seu nom e, 
núm ero do RG e do CPF. 
4.10.1. Os candidatos que solicitarem  a prova em  braille deverão levar, para esse fim , no dia da aplicação das provas, reglet e e 
punção. 
4.10.2. O candidato com  deficiência audit iva poderá solicitar , na declaração constante no Anexo I I I  deste Edital, a autor ização 
para ut ilização de aparelho aur icular, sujeito a inspeção e aprovação da Com issão Mult idisciplinar, com a finalidade de garant ir a 
lisura do Concurso Público. 
4.10.3 O candidato com  deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (um a)  hora para a realização das provas objet ivas, 
deverá enviar a docum entação indicada nas alíneas “a”  e “b”  do item  4.10, acom panhada de parecer em it ido por especialista da 
área de sua deficiência. 
4.10.4. A com provação da tem pest ividade do envio da docum entação t ratada nas alíneas do item  4.10 e subitem  4.10.3 será feita 
pela data da postagem . 
4.10.5. Aos deficientes visuais (am blíopes) que solicitarem prova especial am pliada serão oferecidas provas neste sistem a, com 
tam anho de let ra correspondente a corpo 24. 
4.10.6. As condições específicas e ajudas técnicas previstas acim a não excluem outras que se fizerem necessár ias.  
4.10.7. O atendim ento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido e será divulgado 
conforme disposto no item  3.18 e seus subitens, do Capítulo 3 deste edital.  
4.11. O laudo m édico apresentado terá validade som ente para este Concurso Público e não será devolvido.  
4.12. O candidato que não atender, dentro do período das inscr ições, aos disposit ivos m encionados no item  4.10 e respect ivas 
alíneas e subitens, não terá a condição especial atendida ou não será considerado pessoa com  deficiência, seja qual for  o mot ivo 
alegado. 
4.13. O candidato com  deficiência que não realizar a inscr ição conforme as inst ruções constantes deste Capítulo não poderá interpor 
recurso em favor de sua situação. 
4.14. Os candidatos, que no ato da inscr ição se declararem  pessoas com  deficiência, se aprovados no Concurso Público, terão seus 
nom es divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte. 
4.15. Após a invest idura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para just if icar a concessão de readaptação, licença-
saúde ou aposentadoria por invalidez. 
4.16. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo im plicará a perda do direito a ser nom eado 
para as vagas reservadas a candidatos com deficiência. 
 
5 . DA SOLI CI TAÇÃO DE I SENÇÃO DA TAXA DE I NSCRI ÇÃO 
 
5.1. O(a)  candidato(a) , que est iver amparado pelos disposit ivos cont idos na Lei Municipal n.º  824/ 2006 poderá requerer a isenção 
da taxa de inscr ição deste Concurso Público, desde que com prove os requisitos previstos no item  5.1.1 deste Capítulo, a saber :  
5.1.1. Ser pessoa com  deficiência.  
5.1.1.1. Considera-se para enquadram ento ao benefício dessa Lei, Pessoa com Deficiência aquele indivíduo que tenha suas 
faculdades físicas, mentais ou sensor iais comprom et idas, total ou parcialm ente, por form a hereditár ia congênita ou adquir ida,  
im pedindo o seu desenvolvim ento integral.  
5.1.1.2. A com provação do requisito disposto no item 5.1.1 será realizada por m eio dos seguintes docum entos:  
a)  Cópia simples do docum ento de ident idade (RG) – frente e verso;  
b)  Cópia simples do CPF – frente e verso;  
c)  Cópia reprográfica autent icada ou or iginal, do Laudo Médico fornecido por profissional cadast rado no respect ivo Conselho 
esclarecendo a espécie e grau ou nível da deficiência, com  a expressa referência da Classificação I nternacional de Doença – CI D, 
bem com o a provável causa da deficiência, carim bado e assinado pelo Médico, com  o Regist ro no Conselho Regional de Medicina 
– CRM, devendo ter sido expedido no ano da realização do Concurso Público (2022) ;  e 
d)  Form ulár io de solicitação de isenção da taxa de inscr ição, constante no Anexo V deste Edital.  
5.2. O(a)  candidato(a)  que preencher a condição estabelecida no item  5.1.1 deverá solicitar  a isenção do pagam ento do valor de 
inscr ição obedecendo aos seguintes procedim entos:  
5.2.1. Acessar, no período de 5  a 6  de setem bro de 2 0 2 2 , o site do I NDEPAC -  w w w .indepac.org.br/ concursos, na área da 
Estância  Turíst ica de Avaré -  Concurso Público 0 2 / 2 0 2 2 , e realizar a inscr ição no cargo de interesse;  
5.2.2. I mprim ir o form ulár io de solicitação de isenção da taxa de inscr ição, constante no Anexo V deste Edital, preenchê- lo e 
assiná- lo;  
5.2.3. Encam inhar o form ulár io especificado no subitem  anter ior, juntam ente com  os docum entos com probatór ios descr itos nas 
alíneas do subitem  5.1.1.2, até 8  de setem bro de 2 0 2 2 , por SEDEX ou correspondência com  regist ro de Aviso de Recebim ento 
(AR) , ao I NDEPAC, localizado na Avenida Senador Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro 
Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, ident if icando no envelope:  I SENÇÃO DO VALOR DE I NSCRI ÇÃO -  Estância 
Turíst ica de Avaré  -  Concurso Público 0 2 / 2 0 2 2 . 
5.3. O form ulár io discr im inado no subitem 5.2.2 deverá ser encam inhado devidam ente preenchido e conter a assinatura do 
solicitante e a data. 
5.3.1. A com provação da tempest iv idade da solicitação de isenção será feita pela data da postagem . 
5.3.2. A solicitação postada por SEDEX ou correspondência com  AR, conforme disposto no subitem  5.2.3, refere-se a um  único 
candidato e a um a única função. 
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5.4. Será concedida ao candidato apenas um a inscr ição com  isenção da taxa por período de aplicação de provas, conforme 
estabelecido no item  7.1.1 deste Edital. No caso de m ais de um a inscr ição será considerada a últ im a inscr ição realizada no sistem a, 
sendo as dem ais desconsideradas. 
5.4.1. Deverá ser realizada um a inscr ição on- line e um envio de form ulár io com  documentação com probatór ia de isenção da taxa 
para o cargo de interesse, respeitado o período de aplicação de provas. 
5.5. O form ulár io de solicitação de isenção ent regue, conform e disposto no subitem 5.2.3, refere-se a um (a) único(a)  candidato(a) .  
5.6. A docum entação com probatór ia ent regue pelo candidato será analisada pelo I NDEPAC, que decidirá sobre a isenção do valor 
de inscr ição, considerando o estabelecido neste capítulo.  
5.7. Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscr ição ao(à)  candidato(a)  que:   
a)  deixar de efetuar a inscr ição pela internet no período estabelecido no item 5.2.1, deste capítulo;   
b)  deixar de ent regar a docum entação comprobatór ia estabelecida nas alíneas do subitem  5.1.1.2, deste capítulo;  
c)  deixar de ent regar a docum entação comprobatór ia estabelecida nas alíneas do subitem  5.1.1.2, na form a e no prazo previstos 
neste capítulo;  
d)  deixar de preencher corretam ente ou de assinar o form ulár io discr im inado no subitem  5.2.2, deste capítulo;  
e)  om it ir  inform ações e/ ou torná- las inverídicas.  
5.8. A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagam ento do valor de inscr ição determ inará o cancelam ento da inscr ição 
e a anulação de todos os atos dela decorrentes, bem  como exclusão do(a)  candidato(a)  do certam e em  qualquer época, sem 
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmat ivas, assegurado o cont raditór io e a ampla defesa.  
5.9. No dia 2 4  de setem bro de 2 0 2 2 , o(a)  candidato(a) deverá ver if icar a situação sobre o defer imento ou indefer imento da 
solicitação da isenção do valor de inscr ição por meio da divulgação no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço 
Municipal e publicado no Semanário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço 
elet rônico w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  com o no endereço 
elet rônico w w w .indepac.org.br/ concursos.  
5.10. O(a)  candidato(a)  disporá de 2 (dois)  dias úteis a part ir  da divulgação dos resultados da análise dos requer im entos de 
isenção do pagam ento da inscrição, citada no subitem  anter ior, para contestar o indefer im ento por m eio de interposição de recurso, 
conforme previsto no Capítulo 11 deste edital. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.  
5.11. No dia 8  de outubro de 2 0 2 2 , será divulgado no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e 
publicado no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão impressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos o resultado do recurso contra o indefer im ento da solicitação da isenção do valor de inscr ição.  
5.12. Os candidatos que t iverem  seus pedidos de isenção indefer idos, para efet ivar a sua inscr ição no Concurso Público, dever ão 
acessar o site do I NDEPAC -  w w w .indepac.org.br / concursos, na área do Concurso Público 0 2 / 2 0 2 2  da Estância  Turíst ica 
de Avaré , imprim ir a segunda via do respect ivo boleto bancário para pagam ento da taxa de inscr ição e pagá- lo até a data de seu 
vencimento. 
5.13. Os candidatos que t iverem  seus pedidos de isenção defer idos estarão autom at icamente inscr itos no certam e. 
5.14. O candidato que não t iver seu pedido de isenção defer ido e que não efetuar o pagam ento da taxa de inscr ição na form a e 
no prazo estabelecidos no item  5.13 estará autom at icam ente excluído do Concurso Público. 
 
6 . DAS PROVAS 
 
6.1. O Concurso Público será exclusivamente de provas e será realizado em duas fases com  as descr ições constantes nas tabelas 
abaixo:  
 
1 ª  FASE – Provas Objet ivas – Elim inatór ia e Classificatór ia;  
2 ª  FASE – Prova de Títulos – Classificatór ia. 
 

Nível de Escolaridade: Ensino superior   

Cargo 
Form as de 
Avaliação 

Quant idade de questões 
POCB 

Quant idade de questões 
POCE 

Assistente Técnico em  
Psicopedagogia 
Diretor de Unidade Educacional 
PEB I I  –  Artes 
PEB I I  –  Educação Especia l 
Professor Adjunto 
Supervisor de Ensino 

Objet iva +  
Títulos 

10 Língua Portuguesa 
05 Matem át ica 
05 Conhecimentos Gerais 

20 Conhecimentos 
Específicos 

 
6.2. A Prova Escr ita Objet iva será realizada com  base em inst rum entos que m ensuram  as habilidades e conhecimentos exigidos 
pelo cargo, conform e indicação do ANEXO I , com posta de questões de Conhecim entos Básicos (POCB) e/ ou de Conhecim entos 
Específicos (POCE), conforme o cargo. 
6.3. As questões de Conhecim entos Básicos e Conhecim entos Específicos serão objet ivas de m últ ipla escolha, com  4 (quatro) 
alternat ivas cada, terão um a única resposta correta e versarão sobre os program as cont idos no ANEXO I I  deste Edital.  
6.4. A prova de t ítulos será realizada e avaliada conforme estabelecido no Capítulo 9 deste Edital. 
 
7 . DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRI TAS OBJETI VAS  
 
7.1. As provas objet ivas serão realizadas na cidade de Avaré/ SP, na data prevista de 6  de novem bro de 2 0 2 2 , de acordo com 
a divisão dos períodos estabelecidos no item 7.1.1 deste capítulo, em locais e horár ios a serem com unicados oportunam ente 
at ravés de Edital de Convocação para as Provas Objet ivas a ser divulgado no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal 
e Paço Municipal e publicado no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no 
endereço elet rônico w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem como no 
endereço eletrônico w w w .indepac.org.br / concursos, observado o horár io oficial de Brasília/ DF. 
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7.1.1. As provas serão aplicadas conform e a tabela que segue:  
 

PERÍ ODO DE APLI CAÇÃO CARGOS 

A 
Assistente Técnico em  Psicopedagogia 
Professor Adjunto 
Supervisor de Ensino 

B 
PEB I I  –  Artes 
PEB I I  –  Educação Especia l 
Diretor de Unidade Educacional 

 
7.1.2. Caso o núm ero de candidatos inscr itos exceda à oferta de lugares existentes nos colégios da cidade de Avaré/ SP, o I NDEPAC 
reserva-se do direito de alocá- los em cidades próxim as à determ inada para aplicação das provas, não assum indo, ent retanto, 
qualquer responsabilidade quanto ao t ransporte e alojamento desses candidatos.  
7.1.3. Não será enviado Cartão I nform at ivo do Candidato para o endereço ou e-m ail do candidato. O candidato deverá, a part ir  do 
dia 2 9  de outubro de 2 0 2 2 , inform ar-se no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal ou no 
Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br , ou no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos, em  que local e horár io irá realizar a prova. Será de inteira responsabilidade do candidato o 
acom panham ento e consulta para ver if icar o seu local de prova. 
7.1.4. Não serão fornecidas por telefone inform ações a respeito de datas, locais e horár ios de realização das provas, exceto na 
condição do candidato com deficiência, que dem ande condição especial para a realização das provas e/ ou esteja concorrendo às 
vagas reservadas para pessoas com  deficiência, que, nesse caso, deverá ent rar em contato com  a empresa realizadora do Concurso 
Público, at ravés do e-m ail indepac@indepac.org.br . 
7.2. Ao candidato só será perm it ida a part icipação nas provas, na respect iva data, horário e local a serem divulgados de acor do 
com as inform ações constantes no item  7.1 deste Capítulo. 
7.3. Não será perm it ida, em  hipótese algum a, a realização das provas em outro dia, horár io ou fora do local designado.  
7.4. Os eventuais erros referentes a nom e, núm ero de docum ento de ident idade, sexo ou data de nascimento, deverão ser 
com unicados no dia da realização das provas objet ivas para que o fiscal da sala faça a devida correção em Ata da Sala de Prov a. 
7.4.1. O candidato que não solicitar  as correções dos dados pessoais nos term os do item  anter ior deverá arcar, exclusivam ente, 
com as consequências advindas de sua om issão. 
7.5. Caso haja inexat idão na inform ação relat iva à opção de cargo e/ ou condição de candidato com deficiência, o candidato deverá 
ent rar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do I NDEPAC, pelo e-mail indepac@indepac.org.br , das 
9h às 17h, com antecedência m ínim a de 48 (quarenta e oito)  horas da data de aplicação das Provas Objet ivas.  
7.5.1. A alteração da condição de candidato com deficiência som ente será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo 
candidato em  sua ficha de inscr ição tenha sido t ranscr ito erroneamente nas listas afixadas e disponibilizado no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br/ concursos desde que o candidato tenha cum prido todas as norm as e exigências constantes no Capítulo 
4 deste Edital. 
7.5.2. O candidato que não ent rar em contato com o SAC, no prazo m encionado no item  7.5 deste Capítulo, será o único 
responsável pelas consequências ocasionadas pela sua om issão. 
7.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com  antecedência m ínim a de 30 ( t r inta)  m inutos, m unido 
de:  
a)  Comprovante de inscr ição (boleto bancár io correspondente à inscr ição, com  o respect ivo comprovante de pagam ento) ;  
b)  Original de um  dos docum entos de ident idade a seguir :  Cédula Oficial de I dent idade;  Carteira e/ ou cédula de ident idade expedida 
pela Secretar ia de Segurança, pelas Forças Arm adas, pela Polícia Militar , pelo Ministér io das Relações Exter iores;  Carteira de 
Trabalho e Previdência Social;  Cert if icado de Reservista;  Passaporte;  Cédulas de I dent idade fornecidas por Órgãos ou Conselhos 
de Classe, que por lei federal, valem  como docum ento de ident idade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.)  e Carteira Nacional de Habilitação 
(com  fotografia na form a da Lei n.º  9.503/ 97) . 
c)  caneta esferográfica de t inta preta ou azul, lápis preto nº  2 e borracha macia.  
d)  m áscara de proteção, caso seja obr igatór io de acordo com  as m edidas sanitár ias v igentes à época da aplicação das provas. 
7.6.1. Os docum entos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de form a a perm it ir a ident if icação do candidato com  
clareza. 
7.6.2. O com provante de inscr ição não terá validade como documento de ident idade.  
7.6.3. Caso o candidato esteja im possibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, docum ento de ident idade or iginal,  
por mot ivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado docum ento que ateste o regist ro da ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no m áximo, 30 ( t r inta)  dias, ocasião em  que será subm et ido à ident if icação especial, compreendendo coleta de 
assinaturas e de im pressão digital em  form ulár io própr io.  
7.6.3.1. A ident if icação especial tam bém  será exigida do candidato, cujo docum ento de ident if icação apresente dúvidas relat ivas 
à fisionom ia e/ ou à assinatura do portador. 
7.6.4. Não serão aceitos com o docum entos de ident idade:  cert idões de nascim ento, t ítulos eleitorais, carteiras de m otor ista 
(m odelo ant igo) , carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de ident idade, nem  documentos ilegíveis, não ident if icáveis 
e/ ou danificados. 
7.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de ident idade, ainda que autent icadas. 
7.7. Não haverá segunda cham ada seja qual for o mot ivo alegado para just if icar o at raso ou a ausência do candidato. 
7.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relat ivas aos locais de prova 
estabelecidos no Edital de Convocação, o I NDEPAC procederá à inclusão do refer ido candidato, at ravés de preenchim ento de 
form ulár io específico m ediante a apresentação do comprovante de inscr ição.  
7.8.1. A inclusão de que t rata o item  7.8, será realizada de form a condicional e será confirm ada pelo I NDEPAC na fase de 
Julgam ento das Provas Objet ivas, com o intuito de se ver if icar a pert inência da refer ida inclusão.  
7.8.2. Constatada a improcedência da inscr ição de que t rata o item 7.8, a mesm a será autom at icam ente cancelada sem  direito a 
reclam ação, independentemente de qualquer form alidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
7.8.3. No dia da realização das provas, não será perm it ido ao candidato:   
7.8.3.1. Entrar ou perm anecer no local de exam e portando arm a(s) , m esmo que possua o respect ivo porte;  
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7.8.3.2. Entrar ou perm anecer no local de exam e com aparelhos eletrônicos (agenda elet rônica, bip, gravador, notebook, pager, 
palm top, receptor, qualquer t ipo de relógio, telefone celular, walkm an etc.)  ligados ou sem elhantes, boné, gorro, chapéu, óculos 
de sol, fones de ouvido, bem com o protetores aur iculares. 
7.8.4. Na ocorrência do funcionam ento de qualquer t ipo de equipam ento elet rônico durante a realização das provas objet ivas, o 
candidato será autom at icam ente elim inado do Concurso Público.  
7.8.4.1. Os equipamentos elet rônicos deverão ser desligados e acondicionados em  invólucros lacrados específicos para esse fim , 
que serão fornecidos aos candidatos pelo fiscal de sala. O aparelho celular deverá ter a bater ia rem ovida, quando possível, pelo 
própr io candidato. 
7.8.4.2. O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desligados deverá perm anecer sob a carteira do candidato at é 
a ent rega da folha de respostas ao fiscal, ao térm ino da prova. O invólucro lacrado apenas poderá ser aberto pelo candidato após 
a saída do colégio de prova. 
7.8.5. O descum prim ento dos itens 7.8.3.1, 7.8.3.2 e 7.8.4 im plicará na elim inação do candidato.  
7.8.6. O I NDEPAC não se responsabilizará por perdas ou ext ravios de objetos ou de equipam entos elet rônicos ocorr idos durante 
a realização das provas.  
7.8.7. Durante a realização das provas, não será perm it ida nenhum a espécie de consulta ou com unicação ent re os candidatos ou 
pessoa estranha ao Concurso Público, nem  a ut ilização de livros, códigos, m anuais, revistas, im pressos, quaisquer anotações, 
calculadora, celulares ou qualquer out ro aparelho eletrônico.  
7.9. Quanto às Provas:  
7.9.1. Para a realização das provas objet ivas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e m arcará suas respostas na 
Folha de Respostas, com  caneta esferográfica de t inta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único docum ento válido para 
correção. 
7.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem  questões que contenham  m ais de um a resposta (m esmo que um a 
delas esteja correta) , em endas ou rasuras, ainda que legíveis, ou aquelas respondidas a lápis.  
7.9.1.2. Não deverá ser feita nenhum a m arca fora do cam po reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer m arca poderá 
ser lida pelas leitoras ót icas, prejudicando o desem penho do candidato. 
7.9.1.3. A Folha de Respostas será ident if icada, em  campo específico, pelo própr io candidato com  sua assinatura.  
7.9.2. É de responsabilidade do candidato a leitura das or ientações cont idas na capa do caderno de questões e nas folhas de 
respostas, bem  como a conferência do m ater ial ent regue pelo I NDEPAC, para a realização da prova. 
7.10. Ao term inar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de respostas.  
7.11. A totalidade das Provas terá a duração de 3 ( t rês)  horas.  
7.11.1. Após o período de 1 (um a)  hora, o candidato, ao term inar a sua prova, poderá levar o caderno de questões, deixando com 
o fiscal da sala as folhas de resposta, que serão os únicos docum entos válidos para a correção. Em nenhum a outra situação será 
fornecido o Caderno de Questões. 
7.12. I niciadas as provas, nenhum  candidato poderá ret irar -se da sala antes de decorr ida 1 (um a)  hora. 
7.12.1. O início da prova será definido em  cada sala de aplicação. 
7.13. As Folhas de Resposta dos candidatos serão personalizadas, im possibilitando a subst ituição.  
7.14. Será autom at icam ente excluído do Concurso Público o candidato que:  
7.14.1. Apresentar-se após o fecham ento dos portões ou fora dos locais pré-determ inados;  
7.14.2. Não apresentar o docum ento de ident idade exigido no item  7.6, alínea “b” , deste Capítulo;  
7.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o mot ivo alegado;  
7.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acom panham ento do fiscal, ou antes, do tempo m ínim o de perm anência estabelecido 
no item  7.12, deste capítulo;   
7.14.5. For surpreendido em com unicação com  outro candidato ou terceiros, verbalm ente, por escr ito ou por qualquer out ro m eio 
de com unicação, sobre a prova que est iver sendo realizada, ou ut ilizando-se de livros, notas, im pressos não perm it idos, calculadora 
ou sim ilar;   
7.14.6. For surpreendido portando equipam entos elet rônicos como agenda elet rônica, bip, gravador, notebook, pager, palm top, 
receptor , qualquer t ipo de relógio, telefone celular, fone de ouvido, walkm an e/ ou equipam entos sem elhantes, ou ainda boné, 
gorro, chapéu, óculos de sol, bem  como protetores aur iculares;  
7.14.7. Est iver com  qualquer t ipo de equipam ento elet rônico em funcionam ento durante a realização das provas objet ivas, 
incluindo os sinais sonoros referentes a alarm es;  
7.14.8. Lançar m ão de m eios ilícitos para executar as provas;  
7.14.9. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas;  
7.14.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem  dos t rabalhos ou agir com descortesia em  relação a qualquer dos exam inadores, 
executores e seus auxiliares, ou autor idades presentes;  
7.14.11. Fizer anotação de inform ações relat ivas às suas respostas fora dos m eios perm it idos;  
7.14.12. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas;  
7.14.13. Não cumprir  as inst ruções cont idas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas;  
7.14.14. Ut ilizar ou tentar ut ilizar m eios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própr ia ou de terceiros, em  qualquer etapa 
do Concurso Público. 
7.14.15. Descumprir  as m edidas sanitár ias m unicipais vigentes à época da aplicação das provas. 
7.15. Constatado, após as provas, por m eio elet rônico, estat íst ico, v isual, grafológico ou por invest igação policial, ter  o candidato 
ut ilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será autom at icamente elim inado do Concurso Público.  
7.16. No caso de candidata lactante, não haverá com pensação do tem po de am amentação em  favor da candidata. A cr iança deverá 
perm anecer em  local designado, acompanhada de fam iliar ou terceiro, adulto responsável, indicado pela candidata.  
7.16.1. Nos horár ios previstos para am am entação, a candidata lactante poderá ausentar -se temporar iam ente da sala de prova, 
acom panhada de um a fiscal. 
7.16.2. Na sala reservada para am am entação, ficarão som ente a candidata lactante, a cr iança e um a fiscal, sendo vedada a 
perm anência de babás ou quaisquer out ras pessoas que tenham  grau de parentesco ou de am izade com  a candidata. 
7.16.3. Excetuada a situação prevista no item  3.16.4 do Capítulo 3 deste Edital, não será perm it ida a perm anência de qualquer  
acom panhante nas dependências do local de realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não part icipação da candidata 
no Concurso Público. 
7.17. Não haverá, por qualquer m ot ivo, prorrogação do tem po previsto para a aplicação das provas em razão de afastam ento do 
candidato da sala de prova. 
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7.18. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. 
7.19. Ocorrendo algum a situação de em ergência o candidato será encam inhado para atendim ento m édico local ou ao m édico de 
sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário. 
7.20. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendim ento m édico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar 
ao local de sua prova, sendo elim inado do Concurso Público.  
7.21. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pelo I NDEPAC, o direito de excluir  da sala e elim inar do restante 
das provas o candidato cujo com portam ento for considerado inadequado ou que desobedecer a qualquer regulam ento constante 
deste Edital, bem  como, tom ar m edidas saneadoras, e restabelecer cr itér ios out ros para resguardar a execução individual e correta 
das provas. 
7.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer m embro da equipe de aplicação das provas e/ ou pelas 
autor idades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ ou cr itér ios de avaliação/ classificação.  
7.23. As inst ruções dadas pelos Fiscais e Coordenadores, assim com o as cont idas na prova, deverão ser respeitadas pelos 
candidatos. 
7.24. O candidato não poderá ausentar -se da sala ou local de prova, salvo em  caso de ext rem a necessidade, desde que 
acom panhado por Fiscal Credenciado e autor izado pelo Fiscal da Sala e, nesse caso, não poderá levar consigo qualquer t ipo de 
bolsa, estojo ou qualquer objeto constante no item  7.14.6 deste capítulo, sob pena de exclusão do concurso.  
7.25. Ao final da prova, os 2 (dois)  últ im os candidatos deverão perm anecer na sala até que o ult im o candidato term ine sua prova, 
devendo todos assinarem  ata de prova, atestando a idoneidade de sua fiscalização, e se ret irando todos da sala ao mesm o tempo, 
sob pena de elim inação do certam e. 
7.26. Os gabaritos da prova objet iva serão divulgados no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e 
publicados no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos em data a ser com unicada no dia da realização das provas. 
 
8 . DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETI VA 
 
8.1. A Prova Objet iva será avaliada na escala de 0 (zero)  a 100 (cem ) pontos e terá caráter elim inatór io e classificatór io.  
8.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objet iva será ut ilizado o Escore Bruto. 
8.2. O Escore Bruto corresponde ao núm ero de acertos que o candidato obtém  na prova.  
8.2.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem ) pelo número de questões da prova, e m ult iplicar  
pelo núm ero de questões acertadas. 
8.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objet iva.  
8.3. Será considerado habilitado na Prova Objet iva o candidato que obt iver total de pontos igual ou super ior a 50 (cinquent a) .  
8.4. O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado na Prova Objet iva será elim inado do Concurso Público. 
 
9 . DA PROVA DE TÍ TULOS 

 
9.1. Concorrerão à prova de t ítulos os candidatos habilitados nas provas objet ivas, conforme estabelecido no Capítulo 8 deste 
Edital.  
9.1.1. A avaliação de t ítulos terá caráter apenas classificatór io, tendo como objet ivo valorar a form ação acadêm ica.  
9.2. O candidato deverá enviar os docum entos abaixo, via postal por Sedex ou carta com  Aviso de Recebim ento (AR) , para o 
I NDEPAC, localizado na Avenida Senador Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São 
Paulo/ SP, CEP 04047-001, até o dia  út il subsequente ao térm ino das inscrições,  ident if icando o nom e do Concurso Público, 
no envelope:  Concurso Público nº  0 2 / 2 0 2 2  –  Estância  Turíst ica de Avaré  -  Títulos: 
a)  Cópia reprográfica dos Títulos a que venha possuir , assim com o seus respect ivos histór icos escolares;  
b)  Cópia do Documento de I dent ificação (RG) e Comprovante de inscr ição;  e 
c)  Form ulár io de entrega de t ítulos, cujo modelo é o constante do Anexo I V deste Edital, em  via or iginal, ident if icado, preenchido 
com os Títulos a serem enviados e assinado. 
9.2.1. A com provação de envio dos Títulos será feita pelo com provante de postagem em it ido pelos Correios, onde consta o núm ero 
de ident if icação do objeto. 9.2.2. Após o prazo estabelecido no item  9.2 não serão aceitos Títulos, sob qualquer hipótese. 
9.2.3. As cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese algum a. Não serão aceitos docum entos or iginais.  
9.3. Enviada a relação dos t ítulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 
9.4. Serão aceitos com o docum entos os Títulos que forem representados por Diplom as e Cert if icados definit ivos de conclusão de 
curso expedidos por estabelecimento e inst ituições de ensino regular izadas perante os órgão e ent idades oficiais de ensino 
estaduais e federais, em papel t im brado, e deverão conter car im bo e ident ificação da inst ituição e do responsável pela expedição 
do docum ento. 
9.4.1. Os documentos de Títulos que forem  representados por declarações ou cert idões deverão estar acom panhados do respect ivo 
histór ico escolar, m encionando a data da colação de grau, bem  como deverão ser expedidos por I nst ituição Oficial, em  papel 
t im brado, e deverão conter car im bo e ident if icação da inst ituição e do responsável pela expedição do docum ento.  
9.4.2. No caso de Cert if icado de Conclusão de Pós Graduação “St r icto Sensu”  (Mestrado ou Doutorado) , este deverá conter a data 
de conclusão e a aprovação da Dissertação ou Defesa da Tese.  
9.4.3. Som ente serão válidos para efeito de contagem dos t ítulos de Mestre e Doutor, os cursos reconhecidos pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -  CAPES/ MEC. 
9.4.4. Os cert if icados expedidos em língua estrangeira deverão vir acom panhados pela correspondente t radução efetuada por 
t radutor juramentado ou pela revalidação dada pelo órgão com petente. 
9.5. Os cursos deverão estar autor izados pelos órgãos competentes.  
9.6. É da exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e com provação dos docum entos de Títulos.  
9.7. Não serão aceitas subst ituições de documentos, bem com o, Títulos que não constem nas tabelas apresentadas neste Capítulo.  
9.8. A som a da pontuação da documentação de Títulos se lim itará ao valor m áximo de 9 (nove)  pontos. 
9.9. No som atór io da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados. 
9.10. Não serão pontuadas com o t ítulo, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito. Quando o t ítulo 
apresentado se const ituir  em um dos pré- requisitos, a graduação deverá ser apresentada, sob pena de ser considerado pré-
requisito e não t ítulo. 
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9.11. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir :  
 

TABELA DE TÍ TULOS 
 

TÍ TULOS 
VALOR 

UNI TÁRI O 
VALOR 

MÁXI MO 
COMPROVAÇÃO 

a)  Doutorado na área da EDUCAÇÃO 
-  Pós Graduação St r icto Sensu, concluído 
até a data de apresentação dos t ítulos. 

05 pontos 05 pontos 
Cópia do Diplom a devidam ente regist rado ou de 
Cert if icado/  Cert idão/  Declaração de conclusão de 
curso. 

b)  Mest rado na área da EDUCAÇÃO -  
Pós Graduação St r icto Sensu, concluído 
até a data de apresentação dos t ítulos. 

03 pontos 03 pontos 
Cópia do Diplom a devidam ente regist rado ou de 
Cert if icado/  Cert idão/  Declaração de conclusão de 
curso. 

c)  Pós Graduação Lato Sensu 
( especialização)  na área da 
EDUCAÇÃO, com carga horária m ínim a 
de 360 ( t rezentos e sessenta)  horas, 
concluída até a data de apresentação 
dos t ítulos.  

01 ponto 01 ponto 

Cópia do Cert if icado, Cert idão ou Declaração de 
conclusão do Curso, indicando o núm ero de horas e 
período de realização do curso, acom panhada do 
respect ivo histór ico escolar. 

- - -  - - -  

Lim ite  
m áxim o de 

pontos 
at r ibuídos: 
9  PONTOS 

- - -  

 
1 0 . DA CLASSI FI CAÇÃO FI NAL DOS CANDI DATOS 
 
10.1. A nota final de cada candidato será I GUAL ao total de pontos obt idos na prova objet iva, acrescido dos pontos obt idos na 
prova de t ítulos para todos os cargos.  
10.2. Os candidatos serão classificados por ordem  decrescente, da Nota Final, em  lista de classificação por opção de cargo.  
10.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, um a geral com a relação de todos os candidatos, incluindo os candidatos com 
deficiência e um a especial, com  a relação apenas dos candidatos com deficiência. 
10.4. O resultado provisór io do Concurso Público será divulgado no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço 
Municipal e publicado no Semanário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço 
elet rônico w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  com o no endereço 
elet rônico w w w .indepac.org.br/ concursos, cabendo recurso nos term os do Capítulo 11. Dos Recursos deste Edital.  
10.5. Após o julgam ento dos recursos, eventualm ente interpostos, será divulgada a lista de Classificação Final, não cabendo m ais 
recursos. 
10.6. A lista de Classificação Final será divulgada no quadro de avisos do Centro Administ rat ivo Municipal e Paço Municipal e 
publicada no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão impressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br / sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos. 
10.6.1. Serão publicados no Sem anário Oficial do Município de Avaré apenas os resultados dos candidatos que lograram  
classificação no Concurso Público. 
10.6.2. O resultado geral f inal do Concurso Público poderá ser consultado no endereço eletrônico 
w w w .indepac.org.br / concursos, pelo prazo de 3 ( t rês) m eses, a contar da data de sua publicação e no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br  por tem po indeterm inado. 
10.7. No caso de igualdade na classificação final, dar -se-á preferência sucessivamente ao candidato que:   
10.7.1. Tiver idade igual ou super ior a 60 (sessenta)  anos, até o últ im o dia de inscr ição neste Concurso Público, conform e ar t igo 
27, parágrafo único, do Estatuto do I doso – Lei Federal nº  10.741/ 03;  
10.7.2. Obt iver m aior núm ero de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;  
10.7.3. Obt iver m aior núm ero de acertos nas questões de Língua Portuguesa;  
10.7.4. Obt iver m aior núm ero de acertos nas questões de Matem át ica;  
10.7.5. Obt iver m aior núm ero de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais;  
10.7.6. Tiver m aior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do I doso;  
10.7.7. Exerça função de jurado em Tr ibunal do Júr i,  conform e disposto no art igo 440 da Lei nº  11.689/ 2008. 
10.7.7.1. Para fins de comprovação do subitem  anter ior, serão aceitas cert idão, declaração, atestado ou out ros docum entos 
públicos, em it idos pelos Tr ibunais de Just iça Federais, Estaduais e Municipais. 
10.7.7.2. O candidato que tenha exercido função de jurado no t ribunal do júr i deverá encam inhar via postal (Carta com aviso de 
recebim ento – AR)  o form ulário constante no Anexo VI  para o I NDEPAC, localizado na Avenida Senador Casem iro da Rocha, 609 
– sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, até o dia út il subsequente ao térm ino 
das inscr ições, acompanhado dos seguintes docum entos:  
a)  Cert idão, Declaração ou atestado expedido por Órgão Oficial do Judiciár io, declarando que o candidato tenha exercido ou exerça 
função de jurado em Tr ibunal de Júr i. 
10.8. Persist indo o empate, mesm o após aplicados os respect ivos cr itér ios de desem pate previstos no item  10.7 e subitens dest e 
Capítulo, deverá ser feito sorteio na presença dos candidatos envolvidos por cargo. 
10.9. A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos direito à nomeação para o cargo, cabendo à Estância 
Turíst ica de Avaré  o direito de aproveitar os candidatos aprovados em núm ero est r itam ente necessár io, não havendo 
obrigator iedade de nomeação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público, respeitada sempre, a ordem  de classificação, 
bem  como não lhes garante escolha do local de t rabalho. 
 
1 1 . DOS RECURSOS 
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11.1. O candidato que desejar interpor recurso em face dos atos previstos no presente Edital disporá de 2 (dois)  dias úteis para 
fazê- lo, com início no dia út il seguinte à publicação do edital do evento, conform e segue:  
a)  Divulgação do edital de abertura;  
b)  Divulgação do indefer im ento da solicitação de isenção da taxa de inscr ição;  
c)  Divulgação do indefer im ento de inscr ição;  
d)  Divulgação do indefer im ento da concorrência nas vagas reservadas às pessoas com deficiência;  
e)  Divulgação do indefer im ento da solicitação de condição especial;  
f)  Divulgação do gabarito prelim inar da prova objet iva;  
g)  Divulgação das notas da prova escr ita objet iva;  
h)  Divulgação das notas da prova de t ítulos;  
i)  Divulgação da classificação prelim inar. 
11.1.1. Todos os recursos deverão ser interpostos em até 2 (dois)  dias úteis, a contar da divulgação, por edital, de cada evento.  
11.1.2. Os recursos interpostos que não se refiram  especificam ente aos eventos aprazados não serão apreciados.  
11.2. O recurso deverá ser enviado, exclusivam ente, para o e-mail recursos.indepac@gm ail.com . 
11.2.1. O recurso deverá ser individual e devidam ente fundam entado, seguindo o m odelo constante no Anexo VI I ,  con-
tendo o nom e  do Concurso Público, nome do candidato, núm ero de inscr ição, nom e do Emprego, o seu quest ionamento e o nº  
da questão (este últ im o em caso de recurso contra gabarito) .  
11.3. Som ente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo pré-estabelecido e que possuírem  fundam entação e 
argumentação lógica e consistente que perm ita sua adequada avaliação. 
11.4. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (SEDEX, AR, telegrama etc.) , fac-sím ile, Telex, v ia Serviço de 
Atendim ento ao Candidato – SAC ou out ro m eio que não seja o especificado no item  11.2. 
11.5. Recurso inconsistente ou intem pest ivo será prelim inarm ente indefer ido.  
11.6. Adm it ir -se-á um  único recurso por candidato, para cada evento. Em  caso de recurso referente ao gabarito, o candidato 
poderá interpor um recurso por questão.  
11.6.1. O recurso deverá ser individual, devidamente fundam entado e conter a ident ificação do Concurso, nome do candidato, 
núm ero de inscr ição, cargo, o quest ionam ento e o núm ero da questão (se for o caso) .  
11.7. Caso o candidato envie m ais de um recurso por evento (ou por questão) , será considerado apenas o pr im eiro recurso enviado, 
sendo indefer idos os dem ais. 
11.8. Em  nenhum a hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recursos de recursos e recurso de gabarito oficial 
definit ivo. 
11.9. Se do exam e de recursos contra questões da Prova Objet iva resultar sua anulação, a pontuação correspondente à questão 
será at r ibuída a todos os candidatos que ainda não t iveram acumulado a mesma na sua pontuação final da prova objet iva, 
independentem ente de terem recorr ido ou não. 
11.9.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualm ente, haver alteração da 
classificação inicial obt ida pelo candidato para um a classificação superior ou infer ior ou ainda poderá ocorrer desclassificação do 
candidato que não obt iver nota m ínim a exigida para aprovação. 
11.10. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do respect ivo Concurso Público, com 
as alterações ocorr idas em  face do disposto no item  11.9.  
11.11. A Banca Exam inadora const itui últ ima instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
 
1 2 . DA NOMEAÇÃO 
 
12.1. A nom eação dos candidatos obedecerá r igorosam ente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a 
necessidade da Estância  Turíst ica de Avaré  e o lim ite fixado pela Const ituição e Legislação Federal com despesa de pessoal, 
dentro do prazo de validade do certam e. 
12.2. A aprovação no Concurso Público, além do núm ero de vagas constante neste Edital, não gera direito à nom eação, m as esta, 
quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final.  
12.3. A nom eação dos candidatos que vierem a ser convocados para nom eação e posse na Estância  Turíst ica de Avaré  será 
regida pelos preceitos do Regim e Estatutár io ( lei m unicipal específica) . 
12.4. Os processos de convocações para nom eação e or ientações do processo adm issional, dos candidatos habilitados, obedecida 
a ordem  de classificação, serão efetuadas através da publicação no Sem anário Oficial 
(ht tps: / / www.avare.sp.gov.br/ sem anario/ digital/ )   seja na versão impressa ou elet rônica, e tam bém  poderá ser realizada at ravés 
de Telegram a e/ ou at ravés de not if icação em it ida pelo Departam ento de Recursos Hum anos/ Departamento Pessoal em form ulár io 
próprio, desde que os endereços indicados na ficha de inscr ição estejam corretam ente preenchidos e atualizados. 
12.5. Os candidatos habilitados, no ato da convocação para nom eação e or ientações do processo adm issional, deverão apresentar 
os or iginais e cópia sim ples dos documentos discr im inados a seguir :  Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem 
ser das páginas onde está a foto e o núm ero da CTPS, bem  como da folha de qualif icação civil;  duas fotos 3X4;  Cert idão de 
Nascim ento (quando solteiro) ou Casam ento (quando casado) ;  Título de Eleitor;  Cert idão de quitação eleitoral em it ida por m eio 
do site www.t re.sp.gov.br;  Cert if icado de Reservista ou Dispensa de I ncorporação, quando do sexo m asculino;  Cédula de 
I dent idade – RG ou RNE;  I nscr ição no PI S/ PASEP ou declaração de firm a anter ior, informando não haver feito o cadastro;  Cartão 
SUS, Cadast ro de Pessoa Física – CPF;  Com provante de Residência (com  data de até 3 m eses da data da apresentação) ;  
Comprovantes de escolar idade requeridos pelo cargo;  Comprovação de exper iência exigida para o cargo, se for o caso;  Cert idão 
de Nascimento dos filhos m enores de 14 anos, CPF de filhos m enores de 18 anos, quando possuir ;  Caderneta de Vacinação dos 
filhos menores de 14 anos;  Cert idão negat iva de Dist r ibuições/  Antecedentes Crim inais (dos últ im os 5 anos)  com data de em issão 
de até 60 (sessenta)  dias da apresentação;  Cert idão expedida pelo órgão com petente, se o candidato foi servidor público, 
afirm ando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público;  Declaração de bens e valores que const ituem  
o seu patr im ônio;  e out ras declarações necessárias a cr itér io da Estância Turíst ica de Avaré . 
12.5.1. No ato de nom eação e posse, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce ou não, out ro cargo, função ou 
em prego público rem unerado, em outro órgão público da adm inist ração pública direta ou indireta de qualquer ente federat ivo, e 
se é aposentado por regim e própr io de previdência social em  âm bito m unicipal, estadual ou federal. 
12.5.2. A comprovação da experiência exigida nos requisitos m ínim os da Tabela I  do Capítulo 1, dar -se-á por m eio de:   
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a)  anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ;  ou  
b)  declaração ou cert idão da em presa onde presta ou prestou serviços ou Contrato de Trabalho, desde que contenham  o cargo ou 
função exercidos pelo candidato, que deverão ser compat íveis com  o cargo ao qual está concorrendo, contendo a descr ição das 
at r ibuições, em  papel t im brado, com CNPJ e assinatura do responsável da empresa ou do Setor de Recursos Hum anos, com  firm a 
reconhecida.  
12.5.2.1. Não será considerado, para a com provação da exper iência, o tempo de estágio ou t rabalho voluntár io. 
12.5.3. Caso haja necessidade, a Estância Turíst ica de Avaré  poderá solicitar out ras declarações e docum entos complem entares. 
12.5.4. Não serão aceitos, no ato da convocação para nom eação e or ientações do processo adm issional, protocolos ou cópias dos 
documentos exigidos. As cópias som ente serão aceitas se est iverem  acom panhadas do original.  
12.6. Os processos de convocações para nom eação e or ientações do processo adm issional, dos candidatos habilitados, obedecida 
a ordem  de classificação, serão efetuadas at ravés da publicação no Sem anário Oficial ( ht tps:/ / w w w .avare.sp.gov.br/ sem a-
nario/ digita l/ )   seja na versão im pressa ou elet rônica, e tam bém poderá ser realizada at ravés de Telegram a e/ ou at ravés de 
not if icação em it ida pelo Departam ento de Recursos Hum anos/ Departamento Pessoal em  form ulár io próprio, desde que os ende-
reços indicados na ficha de inscr ição estejam  corretam ente preenchidos e atualizados. 
12.6.1. A convocação para a adm issão dos candidatos habilitados obedecerá r igorosamente à ordem de classificação, não gerando 
o fato de aprovação, direito à nom eação. Apesar do núm ero de vagas disponibilizadas no presente edital, os aprovados e classi fi-
cados além desse núm ero poderão ser convocados para vagas pré-existentes na data deste edital, as que vagarem e as que 
eventualm ente forem cr iadas dentro do prazo de validade do presente concurso. 
12.6.2. Para efeito de adm issão, fica o candidato que for aprovado e convocado sujeito à aprovação em exam e de saúde, elaborado 
por m édicos especialm ente designados pela Estância Turíst ica de Avaré  e apresentação de docum entos legais que lhe forem 
exigidos. 
12.6.3. Os exam es m édicos adm issionais consist irão na avaliação das condições físicas e psicológicas indispensáveis para o exer-
cício das funções inerentes ao cargo postulado pelo candidato, contendo:  
a)  Avaliação m édica em conjunto com os laudos técnicos e exames, ver if icadas as informações constantes no item  12.6.4 deste 
Capítulo. 
b)  Avaliação psicológica abrangendo:  atenção, capacidade de organização, produt iv idade, relacionam ento interpessoal e r itm o de 
t rabalho;  
c)  Avaliação cinésio- funcional:  inspeção estát ica e dinâm ica de mem bros super iores, infer iores e coluna vertebral que será realizada 
por Fisioterapeuta contendo avalição postural, quest ionár io do estado de saúde, teste de força m uscular, resistência e capacidade 
de movim ento;  
12.6.4. Os Exames médicos laborator iais e ambulator iais correrão por conta exclusiva do candidato, sendo a apresentação dos 
exam es na data agendada para avaliação m édica adm issional, conforme segue:  
I )  Para todos os cargos é obr igatór ia a apresentação das carteiras de vacinas atualizadas – Rot ina +  Covid-19;  e 
I I )  Exam es m édicos laborator iais e ambulator iais de acordo com o respect ivo cargo, conform e tabela abaixo:  
 

CARGO Exam es m édicos laboratoria is e  am bulatoria is 

Assistente Técnico em  Psicopedagogia  
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiogram a 
+ Audiom etr ia +  RX tórax PA/ P com laudo. 

Diretor de Unidade Educacional 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiogram a +   
RX tórax PA/ P com  laudo. 

PEB I I  –  Artes 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiogram a +  
Audiom etr ia +   RX tórax PA/ P com  laudo. 

PEB I I  – Educação Especial 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiogram a +  
Audiom etr ia +   RX tórax PA/ P com  laudo. 

Professor Adjunto 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiograma +  
Audiom etr ia +   RX tórax PA/ P com  laudo. 

Supervisor de Ensino 
Hem ogram a Completo +  Glicem ia de Jejum +  Ureia +  Creat inina +  TGO +  TGP +  
Colesterol T e F +  Tr iglicér ides +  Gama GT +  Urina I  +  PPF  +   Elet rocardiogram a 
+ RX tórax PA/ P com laudo. 

 
12.6.5. Após parecer m édico conclusivo do Departam ento de Saúde e Segurança do Servidor -  DESS, o convocado considerado 
APTO poderá tom ar posse do cargo e iniciar o exercício das at r ibuições do cargo nos termos do art igo 38, da Lei nº  315/ 95.  
12.6.6. O candidato que for I NAPTO na avaliação médica, que interpor recurso fundamentado terá analisado o recurso pela equipe 
m ult idisciplinar que definirá pela reconsideração ou m anutenção do resultado, cuja decisão, será homologada pela Estância Tu-
ríst ica de Avaré  para todos os fins de direito. 
12.7. O candidato que não com provar os requisitos m ínim os será elim inado deste Concurso Público, não cabendo recurso.  
12.8. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para um a vaga, o fato será form alizado pelo m esm o 
at ravés de Term o de Desistência e/ ou declarada sua desistência quando não com parecer no prazo previsto indicado no edital de 
convocação, passando sua vez para o próximo candidato classificado.  
12.9. O candidato classificado se obr iga a m anter atualizado o endereço perante a Estância Turíst ica de Avaré , conform e o 
disposto nos itens 13.8 e 13.9 do Capítulo 13 deste Edital. 
12.10. Não poderá ser em possado o candidato habilitado que fizer, em  qualquer docum ento, declaração falsa, inexata para fins 
de nomeação e posse, não possuir  os requisitos m ínim os exigidos ou não comprovar as condições estabelecidas no capítulo 2 deste 
Edital, na data estabelecida para apresentação da documentação.  
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1 3 . DAS DI SPOSI ÇÕES FI NAI S 
 
13.1. Todas as convocações, avisos, resultado provisór io e out ras inform ações referentes exclusivam ente às etapas do presente 
Concurso Público serão divulgadas no quadro de avisos do Centro Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e publicadas no 
Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão im pressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare.sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos. É de responsabilidade do candidato acom panhar estas publicações. 
13.2. Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no Concurso Público. 
13.3. A Estância Turíst ica de Avaré  e o I NDEPAC se exim em  das despesas com  viagens e estadia dos candidatos em  quaisquer 
das fases do Concurso Público. 
13.4. Não será fornecido ao candidato qualquer docum ento com probatór io de classificação no Concurso Público, valendo para esse 
fim , a Classificação Final e o Term o de Hom ologação do refer ido cargo público, divulgados no quadro de avisos do Centro 
Adm inist rat ivo Municipal e Paço Municipal e publicados no Sem anário Oficial da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na 
versão im pressa ou no endereço elet rônico w w w .avare.sp.gov.br / sem anario/ digita l/ , no site oficial em  
w w w .avare.sp.gov.br, bem com o no endereço elet rônico w w w .indepac.org.br / concursos. 
13.5. A inexat idão das afirm at ivas e/ ou ir regular idades dos documentos apresentados, mesm o que ver if icadas a qualquer tempo, 
em  especial na ocasião da nom eação, acarretarão a nulidade da inscr ição e desqualif icação do candidato, com todas as suas 
decorrências, sem  prejuízo de m edidas de ordem  adm inist rat iva, civil e cr im inal. 
13.6. Caberá à Estância Turíst ica de Avaré  a homologação dos resultados finais do Concurso Público, que poderá ser efetuada 
por cargo público, individualmente, ou pelo conjunto de cargos públicos constantes do presente Edital, a cr itér io da Adm inist ração. 
13.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscim os enquanto não consum ada a providência 
ou evento que lhe disser respeito, até a data da respect iva providência ou evento, circunstância que será mencionada em Edital 
ou aviso a ser divulgado no quadro de avisos do Cent ro Adm inistrat ivo Municipal e Paço Municipal e publicado no Sem anário Oficial 
da Estância Turíst ica de Avaré aos sábados seja na versão impressa ou no endereço elet rônico 
w w w .avare .sp.gov.br/ sem anario/ digita l/ , no site oficial em  w w w .avare.sp.gov.br, bem  como no endereço elet rônico 
w w w .indepac.org.br / concursos. 
13.8.  O candidato se obr iga a m anter atualizados os dados pessoais perante o I NDEPAC, situado à Avenida Senador Casem iro 
da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, até a data de publicação 
da homologação dos resultados e após esta data, o candidato deverá inform ar a atualização de endereço, e-m ail e telefone, 
diretam ente na Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré, junto ao Departam ento de Recursos Hum anos e Gestão de Pessoal.  
13.9. É de responsabilidade do candidato m anter os dados pessoais atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso 
Público. 
13.10. A Estância Turíst ica de Avaré  e o I NDEPAC não se responsabilizam  por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:  
a)  Dados pessoais desatualizados;   
b)  Endereço não atualizado;  
c)  Endereço de difícil acesso;  
d)  Correspondência devolvida pela em presa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT por razões de fornecim ento e/ ou endereço 
errado do candidato;  
e)  Correspondência recebida por terceiros. 
13.11. As despesas relat ivas à part icipação do candidato no Concurso Público e à apresentação para posse e exercício correrão às 
expensas do próprio candidato. 
13.12. A Estância  Turíst ica de Avaré , por decisão m ot ivada e just if icada, poderá revogar ou anular o presente Concurso Público, 
no todo ou em parte, bem  com o alterar os quant itat ivos de vagas constantes na Tabela I , do Capítulo 1 deste Edital. 
13.13. A Estância Turíst ica de Avaré  e o I NDEPAC não se responsabilizam  por quaisquer cursos, textos, apost ilas e out ras 
publicações referentes a este Concurso Público. 
13.14. Todos os cálculos de notas descr itos neste edital serão realizados com duas casas decim ais, arredondando-se para cim a 
sem pre que a terceira casa decim al for m aior ou igual a cinco. 
13.15. A legislação indicada no ANEXO I I  – CONTEÚDO PROGRAMÁTI CO inclui eventuais alterações poster iores, ainda que não 
expressam ente mencionadas. Considerar -se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data de 
publicação deste Edital. 
13.15.1. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem com o alterações em disposit ivos legais e 
norm at ivos a ele poster iores, não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público.  
13.16. Não serão adm it idas inscr ições de candidatos que possuam  com qualquer dos m em bros do quadro societár io da em presa 
contratada para aplicação e correção do presente certam e a relação de parentesco definida e prevista nos art igos 1591 a 1595 do 
Código Civil, valor izando-se assim  os pr incípios de moralidade e im pessoalidade que devem nortear a Adm inist r ação Pública. 
Constatada a tempo será a inscr ição indefer ida pela Com issão Organizadora e, poster ior à hom ologação será o candidato elim inado 
do Concurso Público, sem  prejuízo de responsabilidade civil, penal e adm inist rat iva. 
13.17. Após 180 (cento e oitenta)  dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de respostas serão 
incineradas e m ant idas em arquivo elet rônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos. 
13.18. A realização do Concurso Público será feita sob exclusiva responsabilidade do I NDEPAC, não havendo o envolvim ento na 
realização e avaliação de suas etapas, da Secretar ia Municipal de Adm inist ração da Estância Turíst ica de Avaré . 
13.19. Os casos om issos serão resolvidos conjuntam ente pela Com issão do Concurso Público da Estância Turíst ica de Avaré  e 
pelo I NDEPAC, no que tange a realização deste Concurso Público. 
 
Avaré, 27 de agosto de 2022. 
 

Joselyr  Benedito Costa Silvest re 
PREFEI TO DA ESTÂNCI A TURÍ STI CA DE AVARÉ/ SP  
____________________________________________  
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ANEXO I  –  ATRI BUI ÇÕES BÁSI CAS 

ESPECI FI CAÇÃO DO 
CARGO 

ATRI BUI ÇÕES SUMÁRI AS 

Assistente Técnico em  
Psicopedagogia 

Compete ao Assistente Técnico em Psicopedagogia:  Apoiar gestores, professores 
coordenadores pedagógicos e professores da escola com o intuito de facilitar  e am pliar o 
processo de ensino e da aprendizagem , monitorando as prát icas que possam interfer ir 
nesse processo;  Prom over cursos de or ientação para os professores;   Colaborar com  a 
inst ituição fam iliar , escolar, educacional, sanitár ia, ident if icar os obstáculos do 
desenvolvimento do processo de aprendizagem  at ravés de técnicas específicas de análise 
inst itucional e pedagógica;  Apoiar os pais em  reuniões ou oficinas program át icas para 
reflexão e at itude quando a importância do seu papel no acom panham ento da vida escolar 
e de educação dos filhos;  Apoiar os professores na definição do perfil do aluno que 
apresenta defasagem no aprendizado;  I nstrum entalizar professores coordenadores 
pedagógicos e professores com  prát icas especiais que auxiliem  e promovam  a m elhor ia do 
rendim ento escolar dos alunos;  I nform ar sobre at itudes pedagógicas com dificuldades de 
elaboração em  todos os níveis;  I mplantar os recursos prevent ivos;  Prestar assistências 
aos docentes e equipe escolar no diagnóst ico dos alunos, m antendo at itude crít ica de 
abertura e respeito em  relação ás diferentes versões e encam inhando-os aos profissionais 
habilitados e qualif icados para os devidos atendimentos;  Buscar a ação efet iva junto aos 
especialistas, professores, alunos e fam iliares, bem  com o reelaborar os papéis 
desempenhados pelos profissionais, tendo como cr itér io a integração grupal efet iva, 
revisar as at r ibuições e tarefas a serem desem penhadas por cada elem ento do grupo em 
sua globalidade;  Colaborar na construção do conhecimento, ident if icar obstáculos no 
processo de aprendizagem e conhecim ento;  Executar out ras at iv idades correlacionadas 
com as tarefas acim a descr itas. 

Diretor de Unidade 
Educacional 

Compete ao Diretor de Unidade Educacional:  Cumprir e/ ou assegurar o cumprim ento das 
disposições legais e das diret r izes da polít ica m unicipal de educação e da Secretar ia 
Municipal de Educação;   Coordenar a ut ilização de especo físico da escola no que diz 
respeito ao atendim ento e acom odação da dem anda, inclusive a cr iação e supressão da 
classe, ouvido o Conselho de Escola, e considerando os turnos de funcionam ento e 
dist r ibuição de classes por turno;  Encam inhar os recursos e processos, bem  como pet ições, 
representações ou ofícios a qualquer autor idade e/ ou rem etê- lo devidamente inform ados 
a quem de direito, nos prazos legais;  Autor izar a matr ícula e transferência dos alunos;  
Aplicar as penalidades, de acordo com as norm as estatutár ias, bem como as previstas nas 
norm as disciplinares da escola, elaboradas pelo Conselho de Escola, e descr itas no Projeto 
Polít ico Pedagógico assegurada ampla defesa aos acusados;  Encaminhar m ensalmente ao 
Conselho de Escola prestação de conta sobre aplicação dos recursos financeiros, or iundos 
de qualquer fonte;  Apurar ou fazer apurar ir regular idades de que venha tom ar 
conhecimento no âm bito de escola, com unicando a prestando inform ações sobre as 
m esm as ao Conselho de Escola;  Assinar, juntam ente com o Secretár io de Escola, todos os 
documentos relat ivos a escola e os relat ivos à vida escolar dos alunos expedidos pela 
unidade;  Confer ir e expedir diplom as e cert if icados de conclusão de curso;  At r ibuir tarefas 
a servidores nomeados ou designados para prestar serviços na escola;  Controlar a 
frequência diár ia dos servidores, atestar a frequência e pagam ento do pessoal;  Autor izar 
a saída do servidor durante o expediente;  Delegar atr ibuições quando se fizer necessár io;  
Com unicar ao Conselho Tutelar todos os casos considerados insolúveis pela escola e que 
contr ibuam  para o não aprendizado do alunado, inclusive faltas injust if icadas dos m esm os;  
Part icipar da elaboração do Projeto Polít ico Pedagógico e acom panhar sua execução, em 
conjunto com a equipe escolar e o Conselho de Escola;  Part icipar da elaboração e 
acom panhar e execução de todos os projetos da escola;  Organizar com  a equipe escolar 
as reuniões pedagógicas da escola;  Diligenciar para que o prédio escolar e os bens 
pat r im oniais da escola sejam m ant idos e preservados;  Garant ir  a circulação e o acesso de 
toda a inform ação de interesse da com unidade e ao conjunto de servidores e educandos;  
Coordenar o processo de escolha e at r ibuição de classes, aulas e turnos;  I nform ar aos pais 
e responsáveis sobre frequência, o rendim ento dos alunos bem  como sobre a execução da 
proposta pedagógica;  Executar dem ais atr ibuições afins;  

PEBI  I I  -  Artes Compete ao Professor de Educação Básica I  e ao Professor de Educação Básica I I , 
guardadas as característ icas específicas do campo de atuação:  
Part icipar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar;  Cum prir plano 
de trabalho, segundo a proposta pedagógica da sua unidade escolar, e o calendár io 
escolar;  Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando m ater ial 
didát ico a ser ut ilizado, em  art iculação com  a equipe de or ientação pedagógica;  Minist rar 
aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula;  Orientar os 
alunos na form ulação e implem entação de projetos de pesquisa quanto ao seu form ato e 
à seleção, leitura e ut ilização de textos literár ios e didát icos indispensáveis ao seu 
desenvolvimento;  Controlar e avaliar o rendim ento escolar dos alunos;  Estabelecer 
est ratégias de recuperação para alunos de m enos rendimento;  Encam inhar, 
bim est ralm ente, diár io de classe contendo frequência, descr ição das at iv idades, conteúdos 
desenvolvidos e conceitos ao diretor da U.E em  que está lotado;  Colaborar e part icipar na 
organização das at iv idades de art iculação da escola com  as fam ílias e a com unidade;  
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ESPECI FI CAÇÃO DO 
CARGO 

ATRI BUI ÇÕES SUMÁRI AS 

Part icipar de reuniões com  pais e com  outros profissionais de ensino;  Part icipar de reuniões 
e program as de aperfeiçoam ento e out ros eventos, quando solicitado;  Part icipar 
integralm ente dos períodos dedicados ao planejam ento e à avaliação do processo de 
ensino -  aprendizagem  e ao seu desenvolvim ento profissional;  Part icipar de projetos de 
inclusão escolar, reforço de aprendizagem  ou correção de seus problem as junto aos alunos 
de rede m unicipal de ensino;  Part icipar de projetos de conscient ização das fam ílias para a 
necessidade do exercício da cidadania, ét ica, bem como frequência escolar das cr ianças 
do Município;  Realizar pesquisar na área de educação;  Executar out ras at r ibuições afins. 

Professor Adjunto Compete ao Professor Adjunto:  Realizar a subst it uição eventual e tem porária do PEB- I  e 
PEB- I I ;  Reger classes e m inist rar aulas atr ibuídas a t itulares de cargo nos casos de 
subst ituição temporár ia, assum indo todas as at r ibuições do docente subst ituído durante o 
período de subst ituição;  Reger classes e m inist rar aulas cujo núm ero reduzido não 
just if ique o provim ento de cargos;  Part icipar da elaboração da proposta pedagógica da 
unidade escolar;  Auxiliar  na execução de m ater ial didát ico que subsidia a docência;  
Auxiliar  o professor t itular, em  regência de classe;  Atuar em  processos de recuperação 
para alunos de menor rendimento;  Orientar os alunos a realizarem as tarefas de pesquisa 
e out ras at iv idades;  Executar demais at r ibuições correlatas estabelecidas pelo diretor da 
escola ou pela Secretar ia Municipal de Educação;  Atuar no exercício da docência, em 
regim e de subst ituição e ou com o auxiliar de classe do PEB I , do PEB I I  e para o reforço 
escolar. 

PEBI  I I  – Especial Compete ao Professor de Educação Básica I I  da educação especial, além do atendim ento 
prestado ao aluno e das at r ibuições descr itas  no anexo I  da LM 2007/ 16: Part icipar da 
elaboração da proposta pedagógica da escola, art iculando, com gestores e professores, 
para que o projeto polít ico pedagógico da inst ituição de ensino se organize colet ivam ente 
numa perspect iva de educação inclusiva;  Elaborar plano de t rabalho que contemple as 
especificidades da dem anda existente na unidade e/ ou na região, atendidas as novas 
diret r izes da educação especial, atuando de form a colaborat iva com  o professor da classe 
com um  para a definição das adaptações curr iculares que favoreçam o acesso do aluno ao 
curr ículo e a sua interação no grupo;  Part icipar das HTPC e/ ou out ras at iv idades colet ivas 
program adas pela escola, prom ovendo a inclusão do aluno nas m esm as;  Caberá ainda ao 
professor (a)  especializado (a)  v iabilizar a educação escolar de alunos (as)  que estejam 
im possibilitados de frequentar as aulas em razão de t ratam ento de saúde que implique 
perm anência prolongada em dom icílio ou internação hospitalar;  Quando at uando em sala 
de recursos m ult ifuncionais:  Atuar, como docente, nas at iv idades de complem entação ou 
suplem entação curr icular específica que const ituem  o atendim ento educacional 
especializado doa alunos com  necessidades educacionais especiais;  Atuar, de form a 
colaborat iva com o professor da sala com um  para a definição de est ratégias pedagógicas 
que favoreçam o acesso do aluno com necessidades educacionais especiais ao curr ículo e 
a sua interação no grupo;  Promover as condições para a inclusão dos alunos com 
necessidades educacionais especiais em  todas as at iv idades da escola;  Orientar as fam ílias 
para o seu envolvim ento e a sua part icipação no processo educacional;  I nform ar a 
com unidade escolar acerca da legislação e norm as educacionais vigentes que asseguram  
a inclusão educacional;  Part icipar do processo de ident if icação e tom ada de decisões 
acerca do atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos;  preparar 
mater ial específico para uso dos alunos na sala de recursos;  or ientar a elaboração de 
mater iais didát ico-pedagógicos que possam ser ut ilizados pelos alunos nas classes com uns 
do ensino regular;  I ndicar e or ientar o uso dos equipam entos e m ater iais específicos e de 
out ros recursos existentes na fam ília e na com unidade;  Art icular com gestores e 
professores para que o projeto polít ico pedagógico da unidade escolar organize -  se 
colet ivam ente num a perspect iva de educação inclusiva;  
A form ação docente, de acordo com  sua área específica, deve desenvolver conhecim entos 
acerca da Com unicação Aum entat iva e Alternat iva, sistem a Braille, Or ientação e 
Mobilidade, Soroban, Ensino de Língua Brasileira de Sinais -  Libras, Ensino de Língua 
Portuguesa para surdos, At iv idades de vida diár ia, At iv idades Cognit ivas, Aprofundam ento 
e Enriquecim ento Curr icular, Est im ulação Precoce, ent re out ros. 

Supervisor de Ensino Compete ao Supervisor de Ensino:  Viabilizar a polít ica educacional da Secretar ia Municipal 
de Educação, visando um  melhor fluxo de inform ações ascendentes e descendentes;  
Favorecer o intercâmbio e o apr imoramento das relações int ra e ext ra -  escolares, 
possibilitando que as unidades de ensino at injam sua autonom ia, tendo a legislação 
vigente com o base e o aluno com o essência de todo o processo;  Propor melhoria das 
relações interpessoais nas escolas, prom ovendo a colaboração, a solidar iedade, o respeito 
m útuo e o respeito às diferenças dentro dos pr incípios ét icos universais;  Fortalecer a 
part icipação da com unidade, acompanhando e assist indo program as de integração;  
Detectar as necessidades dos estabelecim entos de ensino do decorrer do ano let ivo, 
oferecendo subsídios adm inist rat ivos e pedagógicos;  analisar, acompanhar e aprovar o 
projeto polít ico pedagógico, os projetos especiais, o calendár io escolar, o horár io dos 
professores e dem ais profissionais que prestam serviços nas unidades de ensino, 
redim ensionando o processo quando necessár io;  Acom panhar e supervisionar o 
funcionam ento das escolas, zelando pelo cum prim ento da legislação, norm as educacionais 
e pelo padrão de qualidade de ensino;  Sugerir  m edidas para m elhor ia da produt iv idade 
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ESPECI FI CAÇÃO DO 
CARGO 

ATRI BUI ÇÕES SUMÁRI AS 

escolar e or ientar encaminham entos a serem adotados;  Oferecer alternat ivas para 
superação dos problem as enfrentados pelas unidades de ensino, sempre at ravés de 
decisões colet ivas;  I ntegrar e acompanhar o t rabalho desenvolvido pelos profissionais 
ligados a Adm inist ração e coordenação, prom ovendo eventos que ensejem  a form ação 
perm anente dos educadores da Secretar ia Municipal de Educação;  Realizar ações 
referentes aos processos de autor ização e funcionam ento das escolas part iculares de 
educação infant il;  Executar dem ais at r ibuições afins;  

 

 

 

____________________________________________ 
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ANEXO I I  –  CONTEÚDO PROGRAMÁTI CO 

 
 

N ível de Escolaridade: ENSI NO SUPERI OR  
 
PARA OS CARGOS DE ASSI STENTE TÉCNI CO EM PSI COPEDAGOGI A, DI RETOR DE UNI DADE EDUCACI ONAL, PEB I I  –  
ARTES, PEB I I  – EDUCAÇÃO ESPECI AL, PROFESSOR ADJUNTO E SUPERVI SOR DE ENSI NO 
LÍ NGUA PORTUGUESA 
I nterpretação de texto. Significação das palavras:  sinônim os, antônim os, parônim os, hom ônim os, sent ido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Em prego das classes de palavras:  substant ivo, adjet ivo, num eral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sent ido que im prim e às relações ent re as orações) . Concordância verbal e 
nom inal. Regência verbal e nom inal. Colocação pronom inal. Crase. Sintaxe.  
MATEMÁTI CA  
Resolução de situações-problem a. Núm eros I nteiros:  Operações, Propr iedades, Múlt iplos e Divisores;  Números Racionais:  
Operações e Propriedades. Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de Três Sim ples. Porcentagem . Juros Sim ples. 
Sistem a de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometr ia:  cálculo de área e cálculo de volum e. Relação ent re grandezas:  tabelas 
e gráficos. Raciocínio Lógico.  
CONHECI MENTOS GERAI S 
Fatos e not ícias locais, nacionais e internacionais veiculados a part ir de 1º  de junho de 2021, em meios de com unicação de m assa, 
com o jornais, rádios, I nternet  e televisão. Elementos de polít ica brasileira. Cultura e sociedade:  m úsica, literatura, artes, 
arquitetura, rádio, cinema, teat ro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações cient íf icas na atualidade e seus im pactos 
na sociedade contem porânea. Meio ambiente e cidadania:  problem as, polít icas públicas, aspectos locais e globais. Histór ia e 
geografia do Brasil e do m unicípio de Avaré/  SP. 
 
PARA O CARGO DE ASSI STENTE TÉCNI CO EM PSI COPEDAGOGI A 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Fundam entos, histór ia e teor ias da Psicopedagogia. Psicopedagogia inst itucional.  Psicopedagogia Clínica. Desenvolvim ento do 
Raciocínio. Desenvolvim ento Psicossocial.  Psicomotr icidade. O processo de alfabet ização. Pensamento e Linguagem . Patologia da 
Linguagem .  Fisiologia do Desenvolvim ento e I nterferências m ais Frequentes na Aprendizagem . Transtornos, distúrbios e 
dificuldades de Aprendizagem. Dificuldades psicom otoras.  TDAH. TEA. Aprendizagem , neuropsicologia, neuropsicopedagogia e 
neuroplast icidade.  Avaliação, diagnóst ico e intervenção psicopedagógica. Prát icas de atendim ento.  Ludicidade. Aspectos afet ivos 
e sociais da aprendizagem . Código de ét ica. 
Sugestão bibliográfica:  
ACAMPORA, Bianca. Neurociências & aprendizagem :  m etacognição, cr iat iv idade e com petências para com preensão leitora. Pim enta 
Cultural, 2019.  
ANTUNES, Celso. O jogo e a Educação I nfant il (Na sala de aula) . Editora Vozes, 2017.  
BEE, Helen. A cr iança em desenvolvimento. Artm ed Editora, 2011. 
BOSSA, Nádia. A Psicopedagogia no Brasil:  cont r ibuições a part ir da prát ica. Porto Alegre:  Artes Médicas Sul.  
CHUPI L, Pr iscila;  SOUZA, Kar len Pagel de Oliveira;  SCHNEI DER, Cleussi. A neuropsicopedagogia e o processo de aprendizagem . 
I ESDE BRASI L, 2018. 
COLL, César. MARCHESI , Álvaro;  PALACI OS Jesús.  Desenvolvim ento Psicológico e Educação. Volum es 2 e 3. Artmed Editora.  
FERREI RO, Em ilia. Alfabet ização em processo. São Paulo. Editora Cortez, 2017 
FONSECA, Vitor da. Dificuldade de aprendizagem -  Abordagem  neuropsicopedagógica. Rio de Janeiro. Wak Editora, 2016.  
GÊNERO, Dayse Carla. Teor ias e Prát icas da Psicopedagogia I nst itucional. I esde Brasil, 2019.  
JERÔNI MO SOBRINHO, Patr ícia. Fundam entos da Psicopedagogia. Editora:  Cengage Learning, 2016.  
MASI NI , Elcie F. Salzano (Org.) . Psicopedagogia na escola:  buscando condições para a aprendizagem  significat iva. São Paulo:  
Loyola.  
NARDI , Antonio Egidio;  QUEVEDO, João;  SI LVA Antônio Geraldo da. Transtorno de déficit  de atenção/ hiperat iv idade:  teor ia e 
clínica. Editora:  Artm ed, 2015.  
PI CAGLI E, Gladys Bat ista;  OLI VEI RA, Antonella Carvalho de. Conhecimentos e saberes da psicopedagogia clínica e inst itucional.  
Atena Editora, 2019.  
RI ESGO, Rudim ar Dos Santos. Transtornos da Aprendizagem:  Abordagem  Neurobiológica e Mult idisciplinar. Artm ed Editora, 2016.  
ROTTA, Newra Tellechea;  BRI DI  FI LHO, César Augusto e BRI DI , Fabiane Rom ano de Souza.  Plast icidade Cerebral e Aprendizagem :  
Abordagem m ult idisciplinar. Artm ed Editora, 2018.   
ROZEK, Marlene. DOMI NGUES, Crist iane Lum ertz Klein Dom ingues (org.) . As dificuldades de aprendizagem e os processos de 
escolar ização. EDI PUCRS, 2017.  
SAMPAI O, Simaia. Manual prát ico do diagnóst ico psicopedagógico clínico. Ed. 07. Wak Editora, 2020.  
SOARES, Magda. Alfalet rar:  Toda cr iança pode aprender a ler  e a escrever. Editora Contexto, 2020. 
WEI SS, Maria Lucia Lem m e. A intervenção psicopedagógica nas dificuldades de aprendizagem  escolar. Editora Wak, 2015.  
 
PARA O CARGO DE DI RETOR DE UNI DADE EDUCACI ONAL 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Parte 1:  Fundam entos sócio-histór icos e Polít icos da Educação. Psicologia do Desenvolvimento e aprendizagem . Prát ica Educat iva. 
Avaliação. Didát ica:  teor ia da inst rução e do ensino. O processo de ensino na escola. Relação escola/ com unidade. 
I ntegração/ I nclusão. Relações sociais da escola. A função social do Ensino e a concepção sobre processos de Aprendizagem . 
Referências essenciais à convivência dem ocrát ica na escola. Educandos e Educadores:  Seus Direitos e o Currículo. Diversidade e 
Currículo. Ensino e Aprendizagem  na perspect iva da pluralidade cultural. Const rut iv ismo;  Psicogênese;  Dialogicidade;  Currículo e 
Desenvolvim ento Hum ano;  Currículo e Avaliação;  O conhecimento pedagógico e a interdisciplinar idade;  Respeito e autor idade;  
Autor idade e autonom ia;  Pensadores da Educação. A educação infant il e suas especificidades. Educação I nclusiva;  Ét ica 
Pedagógica;  Bully ing. 
Bibliografia Sugerida:  
AQUI NO, Júlio Groppa. Autor idade e autonom ia na escola. Sum mus editor ial.  
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CARVALHO, Rosita Edler. Educação I nclusiva -  com os pingos nos is. 6ª  ed. Porto Alegre:  Editora Mediação. 2008. 
DUBET, Francois. O que é uma escola justa? A Escola das Oportunidades. São Paulo:  Cortez, 2008.  
FREI RE, Paulo. Pedagogia da Autonom ia – Saberes necessár ios à prát ica educat iva. 43ª  ed. São Paulo:  Paz e Terra,  2011. ______. 
Pedagogia do opr im ido. 57ª  ed. São Paulo:  Paz e Terra, 2014.  
HOFFMAN, Jussara. Avaliação m ediadora:  um a prát ica em const rução -  da pré-escola à universidade. Porto A Educação e Realidade, 
1993. 
LI BÂNEO, José Carlos – Didát ica. Cortez, 2ª  ed., 2013 
MANTOAN, Mª  Teresa Egler. I nclusão Escolar – O que é? Por quê? Como fazer? 1ª  ed. São Paulo:  Sum mus, 2015.  
MATUI , Jiron. Construt iv ism o -  Teor ia Construt iv ista sócio-histór ica aplicada ao ensino. São Paulo:  Moderna. 1995. 
PERRENOUD, Phillippe. A escola de A a Z:  26 m aneiras de repensar a educação. Porto Alegre:  ArtMed. 2005.  
PI MENTA, Selm a Garr ido;  GHEDI N, Evandro (orgs.) . Professor Reflexivo no Brasil – gênese e cr ít ica de um conceito. 4ª  ed. São 
Paulo:  Cortez, 2006.  
RI OS, Terezinha Azeredo. Ét ica e Competência. Questões da nossa época Vol. 16. 18ª  ed. São Paulo:  Cortez. 2008. 
SACRI STÁN, Jose Gim eno (org) . Saberes e incertezas sobre o curr ículo. Porto Alegre:  Penso, 2013.  
TYHI ESEN, J. S. I nterdisciplinar idade como movim ento art iculador no processo ensino/ aprendizagem . Revista Brasileira de 
Educação, Rio de Janeiro, v. 13, n. 39, set / dez 2008.  
ZABALA, Antoni. A prát ica educat iva:  como ensinar. Porto Alegre:  Artm ed, 1998 
_________. Currículo e Desenvolvim ento hum ano.  
_________. Ministér io da educação. Secretar ia de Educação Básica. I ndagações sobre curr ículo:  Currículo e Avaliação /  
FERNANDES, Claudia de Oliveira, FREI TAS, Luiz Carlos de. Brasília, 2008. p. 17-39.  
_________. Ministér io da educação. Secretar ia de Educação Básica. I ndagações sobre o curr ículo:  curr ículo, conhecim ento e 
cultura. /  Antonio Flávio Barbosa Moreira;  Vera Maria Candau. Brasília:  MEC/ SEB, 2008.  
___________. Ministér io da Educação. Saberes e prát icas da inclusão:  int rodução. [ 4. ed.]  /  elaboração Marilda Moraes Garcia 
Bruno. – Brasília:  MEC, Secretar ia de Educação Especial, 2006. 45 p.:  il. 1. Educação infant il. 2. Educação das pessoas com 
deficiências. 3. Atendim ento especializado. 4. Educação inclusiva. I . Brasil. Secretar ia de Educação Especial. I I . Título.  
Parte 2:  -  Const ituição da República Federat iva do Brasil de 1988. Art igos 5º , 37 a 41, 205 a 214, 227 a 229.  
-  Lei Federal n.º  8.069, de 13/ 07/ 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dá outras providências. 
Art igos 53 a 59 e 136 a 137. 
-  Lei Federal n.º  9.394, de 20/ 12/ 1996 – Estabelece as Diret r izes e Bases da Educação Nacional. (LDB)   
-  Lei Federal n.º  10.639, de 09/ 01/ 2003 – Altera a Lei n.º  9.394/ 96, que estabelece as diret r izes e bases da educação nacional, 
para incluir  no curr ículo oficial da Rede de Ensino a obr igator iedade da tem át ica "Histór ia e Cultura Afro-Brasileira" , e dá out ras 
providências. 
-  Lei Federal n.º  10.793, de 01/ 12/ 2003 – Altera a redação do art . 26, § 3º , e do art . 92 da Lei n.º  9.394/ 96, que estabelece as 
Diret r izes e Bases da Educação Nacional.  
Lei Federal n.º  11.645, de 10/ 03/ 2008 – Altera a Lei n.º  9.394/ 96, modificada pela Lei n.º  10.639/ 03, que estabelece as Diretr izes 
e Bases da Educação Nacional, para incluir  no curr ículo oficial da rede de ensino a obr igator iedade da tem át ica “Histór ia e Cultura 
Afro-Brasileira e I ndígena” .  
Lei Federal n.º  12.796, de 04 de abr il de 2013 – Altera a Lei n.º  9.394/ 96, que estabelece as diret r izes e bases da educação 
nacional, para dispor sobre a form ação dos profissionais da educação e dar out ras providências.  
Resolução CNE/ CEB n.º  02/ 01 – I nst itui Diret r izes Curr iculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.  
Resolução n.º  04/ 10 -  Define Diret r izes Curr iculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.  
Decreto n.º  7.611/ 11 – Dispõe sobre a educação especial, o atendim ento educacional especializado e dá out ras providências.  
___________. Ministér io da Educação. Secretar ia da Educação Básica. Diret r izes Curr iculares Nacionais para a Educação Básica.  
Brasília:  Ministér io da Educação, Secretar ia de Educação Básica, Diretor ia de Currículos e Educação I ntegral, 2013. PARECER 
CNE/ CEB Nº  7/ 2010 COLEGI ADO CEB APROVADO EM 7/ 4/ 2010  
_________. Ministér io da Educação. Secretar ia da Educação Básica. Diretr izes Curr iculares Nacionais para o Ensino Fundam ental 
de nove anos. Brasília:  Ministér io da Educação, Secretar ia de Educação Básica, 2010 – Resolução n.º  7 MEC/  CEB – 14/ 12/ 2010.  
___________. Ministér io da Educação e do Desporto. Secretar ia de Educação Fundam ental, (1998) . Referencial Curr icular Nacional 
para Educação I nfant il. Brasília:  MEC/ SEF. 
-  Base Nacional Com um Curr icular (BNCC). 
-  Lei n.º  13.005/ 14 -  Plano Nacional de Educação. 
Parte 3: A t rajetór ia da Gestão Escolar. A função social da escola. Organização escolar  e pedagógica. Gestão Pedagógica:  
responsabilidades e funções do diretor. Desem penho e eficácia das Unidades Escolares. I ndicadores de desem penho escolar. 
Avaliação inst itucional. Planejam ento educacional. Tendências e inovação em gestão escolar. Currículo. Form ação de educadores. 
Projeto Polít ico-Pedagógico. Gestão Escolar e a polít ica educacional atual. Gestão Educacional:  diagnóst ico e análise dos indicadores 
sociais, educacionais e culturais. Levantamento das form as de atendim ento a necessidades específ icas. Bases legais de apoio. 
Gestão e Tecnologia. Desenvolvim ento da Educação e Est ratégias de Ação. Gestão Adm inist rat iva:  orçamento, finanças e 
pat r im ônio, aquisição de bens e serviços, gestão de contratos, gestão de patr im ônios e m ater iais, avaliação de desem penho dos 
profissionais da educação, art iculação inst itucional e implem entação de parcer ias, relacionam ento com órgãos superiores. 
I ndisciplina e educação. Administ ração com o m ediação. A pedagogia escolar e as demandas da escola pública. Avaliação da 
Educação Básica. Gestão democrát ica. I nclusão. 
Bibliografia Sugerida:  
ALONSO, M.E.B de;  Gestão Educacional e Tecnologia. São Paulo:  Avercamp, 2003.  
BONAMI NO, Alicia;  SOUZA, Sandra Zákia. Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil:  interfaces com  o curr ículo 
da/ na escola. Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 38, n. 2, p. 373-388, abr./ jun. 2012. 
CHI AVENATO, I dalberto. I nt rodução à teor ia geral da adm inist ração:  um a visão abrangente da moderna adm inist ração. 3ª . ed. 
Rio de Janeiro:  Elsevier, 2004. 
FERREI RA, Naura Syr ia Carapeto (org) . Gestão dem ocrát ica da educação:  atuais tendências, novos desafios. 8ª  ed.  
GHANEM, Elie. Democracia:  um a grande escola. Alternat iva de apoio à democrat ização da gestão e à melhor ia da educação pública. 
Guia para equipe técnicas. São Paulo:  Ação educat iva/ UNI CEF/ Fundação Ford, 1998. 
São Paulo:  Cortez, 2013.  
HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação:  os projetos de trabalho. Porto Alegre:  Artmed, 1998.  
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I MBERNÓN, Francisco. Form ação docente e profissional – Form ar-se para a m udança e a incerteza. 6ª  ed. São Paulo:  Cortez, 
2006.  
LI BÂNEO, José Carlos;  OLIVEIRA, José Ferreira de Toschi;  SEABRA, Mirza. Educação escolar:  polít ica, est rutura e organização. 10ª  
ed. São Paulo:  Cortez, 2012. 
LI BÂNEO, José Carlos;  OLI VEI RA, Organização e Gestão da Escola:  teor ia e prát ica. 5ª . ed. Goiânia:  Alternat iva, 2004. 
LUCKESI , Cipr iano Carlos. Avaliação da aprendizagem  escolar. 17ª  ed. São Paulo:  Cortez, 2005.  
MORETTO, Vasco Pedro. Planejam ento:  planejando a educação para o desenvolvim ento de competências. 6º  ed. Rio de Janeiro:  
Vozes, 2010. 
PARO, Vitor.  Gestão democrát ica da escola pública. São Paulo:  Át ica. 2000. 
PARO, Vitor. Diretor Escolar:  educador ou gerente? São Paulo:  Cortez, 2015.  
ROBLE, Odilon. Escola e Sociedade. I ESDE, 2008. 
UMBERTO, Andrade Pinto;  Pedagogia escolar:  coordenação pedagógica e gestão educacional. Editora Cortez, 2013. 
VASCONCELOS, Celso. Coordenação do trabalho pedagógico:  do projeto polít ico pedagógico ao cot idiano da sala de aula. 5. ed. 
São Paulo:  Libertad Editora, 2004. 
VI EI RA, Alexandre Thom az. Organização e Gestão Escolar:  Evolução dos Conceitos. I n:  VI EI RA, A. T.;  ALMEI DA 
 
PARA O CARGO DE PEB I I  –  ARTES 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Parte 1:  Fundam entos Histór icos, Filosóficos e Sociológicos da Educação. A Histór ia da Educação no Brasil. Pensadores e teor ias 
da educação e processos de aprendizagem . Desenvolvim ento e aprendizado. Didát ica e Prát ica Educat iva. Relação aluno/ profes-
sor/ escola/ com unidade. Educação inclusiva. Avaliação. O trabalho com  projetos. Currículo. Transversalidade, t ransdisciplinar idade 
e interdisciplinar idade. Contem poraneidade e educação. Diversidade e Pluralidade cultural. Ludicidade. Metodologia At iva e Tecno-
logia na Sala de Aula. O ensino na perspect iva da Base Nacional Com um  Curr icular.  
Sugestão Bibliográfica:  
-  BRASI L. Ministér io da Educação. Base Nacional Com um Curr icular. I nt rodução e Estrutura. Disponível em :  ht tp: / / basenacional-
com um .m ec.gov.br 
-  CAMARGO, Fausto. A sala de aula inovadora:  est ratégias pedagógicas para fom entar o aprendizado at ivo. Porto Alegre:  Penso, 
2018. 
-  CANDAU, Vera Maria (org.) . A didát ica em questão. 36. ed. — Petrópolis:  Vozes, 2014. 
-  CARVALHO, RositaEdler. Educação I nclusiva -  com os pingos nos is. 6ª  ed. Porto Alegre:  Editora Mediação. 2008.  
-  COLL, César;  MARTÍ N, Elena [ et  al.] . Aprender conteúdos e desenvolver capacidades. Porto Alegre:  ArtMed. 2004.  
-  FI UZA, Patr icia Jantsch;  LEMOS, Robson Rodrigues. (orgs.) . Tecnologias I nterat ivas Mídia e Conhecimento na Educação. Jundiaí, 
Paco Editor ial:  2016. 
-  LUCKESI , Cipr iano Carlos. Avaliação da Aprendizagem  Escolar. 19ª  ed. São Paulo:  Cortez. 2008.  
-  MANTOAN, Maria Teresa Égler. I nclusão Escolar. O que é? Por quê? Com o fazer? 2ª  ed. São Paulo:  Editora Moderna. 2006. 
-  MANTOAN, Maria Tereza Égler. Cam inhos Pedagógicos da I nclusão. São Paulo:  Mem non. 2002. 
-  OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky:  aprendizado e desenvolvim ento:  um  processo sócio-histór ico — São Paulo:  Scipione, 2011.  
-  PALANGANA, I silda Cam paner. Desenvolvim ento e aprendizagem em Piaget e Vigotski:  a relevância do social. [ 6. ed.] . -  São 
Paulo:  Sum mus, 2015. 
-  SAVI ANI , Derm eval. A pedagogia no Brasil:  histór ia e teoria/  Derm eval Saviani. – Cam pinas, SP:  Autores Associados, 2020. 
-  SAVI ANI , Derm eval. Histór ia das ideias pedagógicas no Brasil. – 4. ed. -  Cam pinas, SP:  Autores Associados, 2013. 
-  TAI LLE, Yves de La. OLIVEIRA, Marta Kohl de. DANTAS, Heloysa. Piaget , Vigotski, Wallon:  teor ias psicogenét icas em discussão. 
São Paulo:  Sum mus, 2019. 
-  VASCONCELOS, Celso dos Santos. Avaliação da Aprendizagem :  Prát icas de m udança -  por um a práxis t ransform adora. 5ª  ed.( re-
vista e ampliada) . São Paulo:  Libertad, 2003. 
-  VYGOTSKY, Lev S. Pensam ento e Linguagem . Edição Ridendo Cast igat  Mores.  

-  ZABALA, Antoni. A prát ica educat iva:  com o ensinar. Porto Alegre:  Penso, 2014. 
-  ZABALA, Antoni. Métodos para ensinar com petências. Porto Alegre:  Penso, 2020. 
-  MEC -  Brasília 2008 -  I ndagações sobre o curr ículo. 
Parte 2:  
-  LDB -  Lei de Diret r izes e Bases da Educação Nacional – nº  9.394/ 20/ 12/ 1996. 
-  PNE -  Plano Nacional de Educação – Lei nº  13.005 de 2014. 
-  Const ituição Federal -  Da Educação, Capítulo I I I , Seção I . 
-  ECA -  Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº  8.069 de 1990. 
-  Parecer CNE/ CEB n.º  17 /  2001 -  Diret r izes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
-  Diretr izes Curr iculares Nacionais Gerais para a Educação Básica ( ht tp: / / portal.m ec.gov.br/ dm docum ents/ rceb004_10.pdf) .  
-  Parecer CNE/ CEB nº  6/ 2010. 
-  PARECER CNE/ CEB Nº  11/ 2010 E RESOLUÇÃO CNE/ CEB Nº  7/ 2010;  I nst itui as Diret r izes Curr iculares Nacional para o Ensino 
Fundam ental de 9 (nove) anos;  
-  Polít ica Nacional de Educação Especial na Perspect iva da Educação I nclusiva. Documento elaborado pelo Grupo de t rabalho 
nom eado pela Portar ia Minister ial n.º  555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portar ia n.º  948, de 09/ 10/ 2007.  
Parte 3:  
Ponto, plano. Linha, form a, cor, textura, volum e, perspect iva. Equilíbr io, r itm o simetr ia, proporção. Plano, espaço, volume. Histór ia 
da Arte. A arte no Brasil. A sem ana de arte moderna e a arte contemporânea. Linguagens de Expressão at ravés da Arte:  dança, 
teatro, cinem a, m úsica, literatura, artes visuais. Manifestações culturais brasileiras e de out ros povos. Tipos de culturas. A arte na 
educação. Cr iação, ensino e aprendizagem . Critér ios de avaliação de aprendizagem em arte. O lúdico e a arte. O desenvolvim ent o 
do pensamento estét ico. O ensino de artes na Educação I nfant il e Anos I niciais do Fundam ental.  
Sugestão Bibliográfica:   
ALAMBERT, Francisco. A sem ana de 22:  modernismo no Brasil. São Paulo:  Scipione, 1994.  
• ARGAN, Giulio Carlo. Arte e crít ica de arte. Lisboa:  Estam pa, 1988.  
• BARBOSA, Ana Mae (org) . I nquietações e m udanças no ensino de arte. 3ª  ed. São Paulo:  Cortez, 2007.  
• BARBOSA, Ana Mae (org) ;  Rejane Galvão Cout inho -  Arte educação como mediação cultural e social. 
• BASTONI  FI LHO, Duílio. Pequena histór ia das artes no Brasil -  3ª  ed. -  Campinas, SP:  Editora Átomo, 2020. 
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• BRASI L. Ministér io da Educação. Base Nacional Com um Curr icular. Arte (4.1.2 e 4.1.2.1) . Disponível em :  ht tp: / / basenacionalco-
m um .m ec.gov.br 
• KOUDELA, I ngr id Dorm ien. Jogos Teatrais. São Paulo:  Perspect iva, 1984.  
• LABAN, Rudolf. Dança educat iva m oderna. São Paulo:  Í cone, 1990.  
MARTI NS, Mir ian Celeste Ferreira Dias. Didát ica do ensino de arte:  a língua do m undo:  poet izar, fruir  e conhecer a arte. São Paulo:  
FTD, 1998. 
• PI MENTEL, Lucia Gouvêa (org.) . Som , gesto, form a e cor:  dim ensões da Arte e seu ensino. Belo Horizonte:  C/ ARTE, 1995.  
• PROSSER, Elisabeth Seraphim  – Ensino de Artes. I ESDE Brasil, 2012. 
STRI CKLAND, Carol. Arte comentada:  da pré-histór ia ao pós-m oderno. Tradução Angela Lobo de Andrade. Rio de Janeiro:  Ediouro, 
1999. 
TI RAPELI , Percival. Arte Brasileira:  arte moderna e contemporânea figuração, abstração e novos m eios. São Paulo:  Com panhia 
Editora Nacional, 2006. 
 
PARA O CARGO DE PEB I I  – EDUCAÇÃO ESPECI AL 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
A const rução de um a escola dem ocrát ica e inclusiva que garanta o acesso, a perm anência e aprendizagens efet ivas, significat iv as 
e relevantes. Fundam entos da Educação Especial. A Polít ica educacional e a Educação Especial. I nclusão:  Construindo uma 
sociedade para todos. A educação escolar -  aprendizagens e ensino. Alfabet ização. Educação Psicom otora. Aquisições da Linguagem 
Oral e Escr ita. Currículo nas salas de aula inclusivas. Aprendizagem nas escolas inclusivas. Acessibilidade. Recursos e Adapt ações. 
A ludicidade no processo de ensino e aprendizagem  para os com  necessidades educacionais especiais. O t rabalho com  as diferentes 
necessidades educacionais especiais. Avaliação;  Atuação Prát ica do Professor;  Fatores de Crescim ento;  O desenvolvim ento das 
potencialidades físicas e intelectuais;  A ajuda na aquisição da estabilidade emocional;  O desenvolvim ento das possibilidades de 
com unicação;  A redução das lim itações provocadas pela deficiência;  O apoio na inserção fam iliar , escolar e social de cr ianças e 
jovens deficientes;  O desenvolvim ento da independência a todos os níveis em que se possa processar;  Repensando a deficiência 
à luz de novos pressupostos;  O contexto psicológico;  O Clim a sócio-afet ivo. 
Sugestão Bibliográfica:  
ARANHA. M. S. F. Projeto escola viva:  garant indo o acesso e perm anência de todos os alunos na escola:  necessidades educacionais 
especiais dos alunos -  const ruindo a escola inclusiva. 2. ed. Brasília:  Ministér io da Educação, Secretar ia de Educação Especial, 
2005. 
ARANHA. M. S. F. Projeto escola viva:  garant indo o acesso e perm anência de todos os alunos na escola:  necessidades educacionais 
especiais dos alunos -  adaptações curr iculares de grande porte. Brasília:  Ministér io da Educação, Secretar ia de Educação Especial, 
2000. 
ARANHA. M. S. F. Projeto escola viva:  garant indo o acesso e perm anência de todos os alunos na escola:  necessidades educacionais 
especiais dos alunos -  adaptações curr iculares de pequeno porte. Brasília:  Ministér io da Educação, Secretar ia de Educação Especial, 
2000 
BRASI L. Ministér io da Educação. Saberes e prát icas da inclusão:  desenvolvendo competências para o atendim ento às necessidades 
educacionais especiais de alunos com altas habilidades/  superdotação. Brasília:  MEC, Secretar ia de Educação especial, 2003.  
BRASI L. Ministér io da Educação. Diret r izes educacionais sobre est im ulação precoce:  o portador de necessidades educat ivas 
especiais. Brasília:  MEC, SEESP, 1995. 
BRASI L. Ministér io da Educação. Referencial curr icular nacional para a educação infant il:  est ratégias e or ientações para a educação 
de cr ianças com  necessidades educacionais especiais. Brasília:  MEC, 2000. 
DELPRETTO, Bárbara Mart ins de Lim a. A educação especial na perspect iva da inclusão escolar:  altas habilidades/ superdotação. 
Brasília:  Ministér io da Educação, 2010. (Coleção A Educação Especial na Perspect iva da Educação Escolar) .  
ROPOLI , Edilene Aparecida. A educação especial na perspect iva da inclusão escolar:  a escola com um inclusiva. Brasília:  Minist ér io 
da Educação, 2010. (Coleção A Educação Especial na Perspect iva da Educação Escolar) . 
BELI SÁRIO FiLHO, José Ferreira. A educação especial na perspect iva da inclusão escolar:  t ranstornos globais do desenvolvim ent o. 
Brasília:  Ministér io da Educação, 2010. (Coleção A Educação Especial na Perspect iva da Educação Escolar) .  
BRASI L. Ministér io da Educação. Saberes e prát icas da inclusão:  avaliação para ident if icação das necessidades educacionais 
especiais. Brasília:  MEC, Secretar ia de Educação especial, 2006. 
BRASI L. Ministér io da Educação. Saberes e prát icas da inclusão:  est ratégias para a educação de alunos com  necessidades 
educacionais especiais. Brasília:  MEC, Secretar ia de Educação especial, 2003.  
GOMES, Adriana Leite Lim a Verde. A educação especial na perspect iva da inclusão escolar:  o atendim ento educacional especializado 
para alunos com  deficiência intelectual. Brasília:  Ministér io da Educação, 2010. (Coleção A Educação Especial na Perspect iva da 
Educação Escolar) . 
-  Ministér io da Educação. O Atendim ento Educacional Especializado para Alunos com Deficiência I ntelectual.  (Disponível em :  
ht tp: / / portal.m ec.gov.br/ index.php?opt ion= com _docm an&view= download&alias= 7104- fasciculo-2-
pdf&category_slug= novem bro-2010-pdf&I tem id= 30192 
-  Ministér io da Educação. O Atendim ento Educacional Especializado para Alunos com  Deficiência Visual. (Disponível em :  
ht tp: / / portal.m ec.gov.br/ seesp/ arquivos/ pdf/ aee_dv.pdf)  
-  Ministér io da Educação. O Atendim ento Educacional Especializado. Pessoa com Surdez. (Disponível em:  
ht tp: / / portal.m ec.gov.br/ seesp/ arquivos/ pdf/ aee_da.pdf)  
-  A inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais:  Deficiência Física. (Disponível em :  
ht tp: / / portal.m ec.gov.br/ seesp/ arquivos/ pdf/ deffisica.pdf)  
-  Program a De Capacitação De Recursos Hum anos Do Ensino Fundam ental:  Deficiência Múlt ipla. Disponível em :  
ht tp: / / portal.m ec.gov.br/ seesp/ arquivos/ pdf/ def_m ult ipla_1.pdf 
-  Or ientação e Mobilidade -  Conhecimentos básicos para a inclusão da pessoa com  deficiência visual. (Disponível em :  
ht tp: / / portal.m ec.gov.br/ seesp/ arquivos/ pdf/ or i_mobi.pdf) .  
-  I deias para ensinar português para alunos surdos. (Disponível em :  
ht tp: / / portal.m ec.gov.br/ seesp/ arquivos/ pdf/ port_surdos.pdf) .  
-  PERRENOUD, P. Const ruir as com petências desde a escola. Porto Alegre:  Artes Médicas Sul, 1999.  
-  LI MA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem  -  Editora:  I NTERALI A. 
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-  I ndagações sobre curr ículo:  curr ículo e avaliação /  [ Cláudia de Oliveira Fernandes, Luiz Carlos de Freitas] ;  organização do 
documento Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Ar icélia Ribeiro do Nascim ento. – Brasília:  Ministér io da Educação, Secretar ia 
de Educação Básica, 2007.44 p.:  il. -  Publicação do MEC 
-  VASCONCELOS, C. S. Planejam ento:  projeto de ensino-aprendizagem  e projeto polít ico-pedagógico. 14ª  ed. São Paulo:  Libertad 
Editora, 2005. 
Parte 2:   
-  Const ituição Federal/ 88 – art . 205, 206 e 208. 
-  ECA -  Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº  8.069 de 1990. 
-  Lei de Diret r izes e Bases da Educação Nacional nº  9394/ 96. 
-  Lei Federal nº  7853/ 89 -  Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria 
Nacional para I ntegração da Pessoa Portadora de Deficiência -  Corde, inst itui a tutela jur isdicional de interesses colet ivos ou difusos 
dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministér io Público, define cr imes, e dá out ras providências. 
-  Lei Federal nº  10.098/ 00 – Lei da Acessibilidade. 
-  Lei Federal nº  12.764/ 2012 – I nst itui a Polít ica Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espect ro Aut ista;  
e altera § 3º  do art .98 da Lei nº  8.112, de 11 de dezem bro de 1990. 
-  Convenção sobre os Direitos das Pessoas com  Deficiência/ ONU, 2006.  
-  Resolução CNE/ CEB nº  02/ 2001 – I nst itui Diret r izes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.  
-  Resolução CNE/ CEB nº  04/ 2009 – Diret r izes Operacionais para o atendimento educacional na Educação Básica, m odalidade 
Educação Especial.  
-  Decreto Federal nº  3298/ 99 – Regulam enta a Lei nº  7853 de 24/ 10/ 89 e dispõe sobre a Polít ica Nacional para a integração da 
Pessoa Portadora de deficiência, consolida norm as de proteção e dá out ras providências.  
-  Decreto Federal nº  7611/ 2011 – Dispõe sobre a Educação Especial, o atendim ento educacional especializado e dá out ras 
providências.  
-  Polít ica Nacional de Educação Especial na Perspect iva da Educação I nclusiva. Documento elaborado pelo Grupo de t rabalho 
nom eado pela Portar ia Minister ial n.º  555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portar ia n.º  948, de 09/ 10/ 2007:  Brasília, 
Ministér io da Educação Básica, Secretar ia da Educação Especial, 2007. Disponível em :  
ht tp: / / portal.m ec.gov.br/ arquivos/ pdf/ polit icaeducespecial.pdf 
ht tp: / / peei.m ec.gov.br/ arquivos/ polit ica_nacional_educacao_especial.pdf 
-  ENSI NO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS – ORI ENTAÇÕES GERAI S – Publicação do MEC 
-  BRASI L. Ministér io da Educação. Base Nacional Com um Curr icular. Disponível em :  ht tp: / / basenacionalcom um .m ec.gov.br 
 
PARA O CARGO DE PROFESSOR ADJUNTO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
Parte 1:  Fundam entos sócio-histór icos e Polít icos da Educação. Psicologia do Desenvolvimento e aprendizagem . Prát ica Educat iva. 
Avaliação. Didát ica:  teor ia da inst rução e do ensino. O processo de ensino na escola. Relação escola/ com unidade. 
I ntegração/ I nclusão. Relações sociais da escola. A função social do Ensino e a concepção sobre processos de Aprendizagem . 
Referências essenciais à convivência dem ocrát ica na escola. Educandos e Educadores:  Seus Direitos e o Currículo. Diversidade e 
Currículo. Ensino e Aprendizagem  na perspect iva da pluralidade cultural. Const rut iv ismo;  Psicogênese;  Dialogicidade;  Currículo e 
Desenvolvim ento Hum ano;  Currículo e Avaliação;  O conhecimento pedagógico e a interdisciplinar idade;  Respeito e autor idade;  
Autor idade e autonom ia;  Pensadores da Educação. A educação infant il e suas especificidades. Educação I nclusiva;  Ét ica 
Pedagógica;  Bully ing. 
Bibliografia Sugerida:  
AQUI NO, Júlio Groppa. Autor idade e autonom ia na escola. Sum mus editor ial.  
CARVALHO, Rosita Edler. Educação I nclusiva -  com os pingos nos is. 6ª  ed. Porto Alegre:  Editora Mediação. 2008. 
DUBET, Francois. O que é uma escola justa? A Escola das Oportunidades. São Paulo:  Cortez, 2008.  
FREI RE, Paulo. Pedagogia da Autonom ia – Saberes necessár ios à prát ica educat iva. 43ª  ed. São Paulo:  Paz e Terra,  2011. ______. 
Pedagogia do opr im ido. 57ª  ed. São Paulo:  Paz e Terra, 2014.  
HOFFMAN, Jussara. Avaliação m ediadora:  um a prát ica em const rução -  da pré-escola à universidade. Porto A Educação e Realidade, 
1993. 
LI BÂNEO, José Carlos – Didát ica. Cortez, 2ª  ed., 2013 
MANTOAN, Mª  Teresa Egler. I nclusão Escolar – O que é? Por quê? Como fazer? 1ª  ed. São Paulo:  Sum mus, 2015.  
MATUI , Jiron. Construt iv ism o -  Teor ia Construt iv ista sócio-histór ica aplicada ao ensino. São Paulo:  Moderna. 1995. 
PERRENOUD, Phillippe. A escola de A a Z:  26 m aneiras de repensar a educação. Porto Alegre:  ArtMed. 2005.  
PI MENTA, Selm a Garr ido;  GHEDI N, Evandro (orgs.) . Professor Reflexivo no Brasil – gênese e cr ít ica de um conceito. 4ª  ed. São 
Paulo:  Cortez, 2006.  
RI OS, Terezinha Azeredo. Ét ica e Competência. Questões da nossa época Vol. 16. 18ª  ed. São Paulo:  Cortez. 2008. 
SACRI STÁN, Jose Gim eno (org) . Saberes e incertezas sobre o curr ículo. Porto Alegre:  Penso, 2013.  
TYHI ESEN, J. S. I nterdisciplinar idade como movim ento art iculador no processo ensino/ aprendizagem . Revista Brasileira de 
Educação, Rio de Janeiro, v. 13, n. 39, set / dez 2008.  
ZABALA, Antoni. A prát ica educat iva:  como ensinar. Porto Alegre:  Artm ed, 1998 
_________. Currículo e Desenvolvim ento hum ano.  
_________. Ministér io da educação. Secretar ia de Educação Básica. I ndagações sobre curr ículo:  Currículo e Avaliação /  
FERNANDES, Claudia de Oliveira, FREI TAS, Luiz Carlos de. Brasília, 2008. p. 17-39.  
_________. Ministér io da educação. Secretar ia de Educação Básica. I ndagações sobre o curr ículo:  curr ículo, conhecim ento e 
cultura. /  Antonio Flávio Barbosa Moreira;  Vera Maria Candau. Brasília:  MEC/ SEB, 2008.  
___________. Ministér io da Educação. Saberes e prát icas da inclusão:  int rodução. [ 4. ed.]  /  elaboração Marilda Moraes Garcia 
Bruno. – Brasília:  MEC, Secretar ia de Educação Especial, 2006. 45 p.:  il. 1. Educação infant il. 2. Educação das pessoas com 
deficiências. 3. Atendim ento especializado. 4. Educação inclusiva. I . Brasil. Secretar ia de Educação Especial. I I . Título.  
Parte 2:  -  Const ituição da República Federat iva do Brasil de 1988. Art igos 5º , 37 a 41, 205 a 214, 227 a 229.  
-  Lei Federal n.º  8.069, de 13/ 07/ 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dá outras providências. 
Art igos 53 a 59 e 136 a 137. 
-  Lei Federal n.º  9.394, de 20/ 12/ 1996 – Estabelece as Diret r izes e Bases da Educação Nacional. (LDB)   
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-  Lei Federal n.º  10.639, de 09/ 01/ 2003 – Altera a Lei n.º  9.394/ 96, que estabelece as diret r izes e bases da educação nacional, 
para incluir  no curr ículo oficial da Rede de Ensino a obr igator iedade da tem át ica "Histór ia e Cultura Afro-Brasileira" , e dá out ras 
providências. 
-  Lei Federal n.º  10.793, de 01/ 12/ 2003 – Altera a redação do art . 26, § 3º , e do art . 92 da Lei n.º  9.394/ 96, que estabelece as 
Diret r izes e Bases da Educação Nacional.  
Lei Federal n.º  11.645, de 10/ 03/ 2008 – Altera a Lei n.º  9.394/ 96, modificada pela Lei n.º  10.639/ 03, que estabelece as Diretr izes 
e Bases da Educação Nacional, para incluir  no curr ículo oficial da rede de ensino a obr igator iedade da tem át ica “Histór ia e Cultura 
Afro-Brasileira e I ndígena” .  
Lei Federal n.º  12.796, de 04 de abr il de 2013 – Altera a Lei n.º  9.394/ 96, que estabelece as diret r izes e bases da educação 
nacional, para dispor sobre a form ação dos profissionais da educação e dar out ras providências.  
Resolução CNE/ CEB n.º  02/ 01 – I nst itui Diret r izes Curr iculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.  
Resolução n.º  04/ 10 -  Define Diret r izes Curr iculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.  
RESOLUÇÃO CNE/ CP Nº  1, DE 17 DE JUNHO DE 2004:  I nst itui Diret r izes Curr iculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de Histór ia e Cultura Afro-Brasileira e Afr icana (anexo o Parecer CNE/ CP nº  3/ 2004)  
BRASI L. 
Decreto n.º  7.611/ 11 – Dispõe sobre a educação especial, o atendim ento educacional especializado e dá out ras providências.  
Parecer CNE/ CEB n.º  17 /  2001 -  Diret r izes Curr iculares para a Educação Especial na Educação Básica.  
Polít ica Nacional de Educação Especial na Perspect iva da Educação I nclusiva. Documento elaborado pelo Grupo de t rabalho 
nom eado pela Portar ia Minister ial n.º  555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portar ia n.º  948, de 09/ 10/ 2007:  Brasília, 
Ministér io da Educação Básica, Secretar ia da Educação Especial, 2007. 
___________. Ministér io da Educação. Secretar ia da Educação Básica. Diret r izes Curr iculares Nacionais para a Educação Básica. 
Brasília:  Ministér io da Educação, Secretar ia de Educação Básica, Diretor ia de Currículos e Educação I ntegral, 2013. PARECER 
CNE/ CEB Nº  7/ 2010 COLEGI ADO CEB APROVADO EM 7/ 4/ 2010  
_________. Ministér io da Educação. Secretar ia da Educação Básica. Diretr izes Curr iculares Nacionais para o Ensino Fundam ental 
de nove anos. Brasília:  Ministér io da Educação, Secretar ia de Educação Básica, 2010 – Resolução n.º  7 MEC/  CEB – 14/ 12/ 2010.  
___________. Ministér io da Educação e do Desporto. Secretar ia de Educação Fundam ental, (1998) . Referencial Curr icular Nacional 
para Educação I nfant il. Brasília:  MEC/ SEF. 
-  Base Nacional Com um Curr icular (BNCC). 
-  Lei n.º  13.005/ 14 -  Plano Nacional de Educação. 
Parte 3:  Alfabet ização/ Let ramento. A leitura e a escr ita.  O t rabalho com  diferentes t ipos de textos. Form as de organização dos 
conteúdos. A ludicidade no processo de ensino-aprendizagem . Ensino e aprendizagem de Matem át ica, Ciências da Natureza e 
Ciências Hum anas. A aprendizagem  sobre o m undo físico e natural e a realidade histórica, social, polít ica e geográfica. Tem as 
t ransversais. O cuidar na Educação I nfant il. Jogos e br incadeiras na Educação I nfant il. Arte e m usicalidade na Educação I nfant il. 
Sugestão Bibliográfica:  
 -  BATI STA, Antônio Augusto Gom es. Capacidades linguíst icas da alfabet ização e a avaliação -  MEC. 
 -  BORTONI , Márcia Elizabeth /  BARTONI  -  Ricardo, Stella Maris. Modos de Falar /  Modos de Escrever -  MEC. 
 -  CARVALHO, João Bosco Pitom beira F. de. (coord.) . Matem át ica:  Ensino Fundam ental. Brasília:  Ministér io da Educação, 
Secretar ia de Educação Básica, 2010. (Coleção Explorando o Ensino;  v. 17) .  
 -  JOLIBERT, Joset te. Form ando cr ianças leitoras. Editora:  Artm ed.  
 -  JOLIBERT, Joset te. Form ando cr ianças produtoras de textos. Editora:  Artm ed. 
 -  LEAL, Telma Ferraz. Jogos e br incadeiras no ensino da Língua Portuguesa -  MEC. 
 -  MACI EL, Francisca I zabel Pereira e out ros (orgs.) . A cr iança de 6 anos, a linguagem escr ita e o ensino fundam ental de 
nove anos:  or ientações para o t rabalho com a linguagem escr ita em turm as de cr ianças de seis anos de idade. Belo Horizonte:  
 -  MORETTI  Vanessa Dias, Neusa Maria Marques de Souza. Educação m atem át ica nos anos iniciais do Ensino Fundamental:  
pr incípios e prát icas pedagógicas. Editora Cortez. 2015. 
 -  NADAL, Beatr iz Gom es. Por var ios autores. Prát icas pedagógicas nos anos iniciais:  concepção e ação. Editora UEPG. 
 -  Pacto Nacional pela Alfabet ização na I dade Certa. O PNAI C. Cadernos de Formação e Avaliação do PNAI C. 
portal.m ec.gov.br 
 -  SMOLE, K. S. e DI NI Z, M. I . Ler, escrever e resolver problem as:  habilidades básicas para aprender m atem át ica. Porto 
Alegre:  Artm ed, 2001. 

-  FERREI RO, Em ília. Reflexões sobre alfabet ização. 25. ed. São Paulo:  Cortez, 2010. FREI RE, Paulo. A im portância do ato 
de ler :  em  t rês art igos que se com pletam . São Paulo:  Autores Associados:  Cortez, 1989. 

-HOFFMAN, Jussara – Avaliação desafio – Editora Mediação – 2003.  
-KAMI I , Constance. A cr iança e o núm ero:  implicações educacionais da Teor ia de Piaget para a atuação junto a escolares 

de 4 a 6 anos. 30. ed. Campinas:  Papirus, 2003.  
-LERNER, Delia;  SADOVSKY, Patr ícia. O sistem a de num eração:  um  problem a didát ico. I n:  PARRA, Cecília (Org.) . Didát ica 

da Matem át ica:  reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre:  Artes Médicas, 1996. p. 73-155.  
-LERNER, Delia. Ler e escrever na escola:  o real, o possível e o necessár io. Porto Alegre:  Artm ed, 2002.  
-LERNER, Delia. A m atem át ica na escola aqui e agora. Porto Alegre. Artm ed, 1996 
-GANDI M, Danilo e CRUZ, Carlos Henrique Carr ilho. Planejam ento na sala de aula. Pet rópolis:  Editora Vozes, 2006.  
-FREI RE, Paulo. Pedagogia da Esperança um reencontro com a pedagogia do opr im ido.Rio de Janeiro:  Paz e Terra, 1993.  
-HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover:  as setas do cam inho. 17ª ED.(2018) .  
-Souza Lim a,Elvira Cr ist ina de Azevedo ,A at iv idade da cr iança na idade pré-escolar 
-SOARES, Magda. Alfabet ização e let ramento. São Paulo:  Contexto, 2003. 
-TEBEROSKY, Ana;  COLOMER, Teresa. Aprender a ler e a escrever:  um a proposta const rut iv ista. Porto Alegre:  Artm ed, 

2002.  
-VASCONCELLOS, C. S. A const rução do conhecimento em  sala de aula. São Paulo:  Libertad, 1999. VI LLAS BOAS, Benigna 

(org.) . Avaliação:  interações com  o trabalho pedagógico. Cam pinas:  Papirus 2018.  
-WEI SZ, Telm a. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem . São Paulo:  Át ica, 2002.  
-MANTOAN, Maria Teresa Eglér (Org.) . O desafio das diferenças nas escolas. Petrópolis, RJ:  Vozes, 2008. 152 p. 

 -  ENSI NO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS – ORI ENTAÇÕES GERAI S – Publicação do MEC. 
 -  Brasil, Ministér io da Educação. Base Nacional Com um Curr icular – BNCC. Brasília:  MEC, 2017:  A etapa do ensino 
fundam ental. 
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PARA O CARGO DE SUPERVI SOR DE ENSI NO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
PARTE 1:  Fundam entos Histór icos, Filosóficos, Polít icos e Sociológicos da Educação. A Histór ia da Educação e da Supervisão 
Pedagógica no Brasil. Pensadores e teorias da educação e processos de aprendizagem . Currículo. Polít ica educacional e gestão na 
escola básica. Supervisão Escolar:  conceitos, métodos, característ icas e funções. Etapas da Supervisão. A supervisão e o corpo 
docente. Relações Hum anas na Supervisão Escolar. Planejam ento, com unicação, mater ial didát ico, ensino, assistência ao 
professor, visitas e reuniões, assistência ao educando, disciplina, at iv idades ext raclasse, relações com  a com unidade, arquivo e 
avaliação. Planejamento, acom panhamento e controle. Reflexão crít ica sobre a Supervisão Pedagógica. Projeto Educat ivo:  conceito 
e metodologia de elaboração. A prát ica da supervisão escolar:  interação com a fam ília e a com unidade. As relações de poder no 
espaço escolar. A supervisão escolar no contexto sócio-polít ico educacional brasileiro. O Supervisor e a construção do Projeto 
pedagógico. Educação I nclusiva. 
Sugestão bibliográfica:   
ALARCÃO, I sabel;  TAVARES, José. Supervisão da Prát ica Pedagógica -  Um a Perspect iva de Desenvolvim ento e Aprendizagem . 2ª  
edição. Alm edina, 2013. 
ALARCÃO, I sabel. Contr ibutos da supervisão pedagógica para a const rução reflexiva do conhecim ento profissional dos professores. 
I n: Professores Reflexivos em um a Escola Reflexiva, 2a ed. São Paulo:  Cortez, 2003. 
BRASI L. Ministér io da Educação. Base Nacional Com um Curr icular. I nt rodução e Est rutura. Disponível em :  
ht tp: / / basenacionalcom um .m ec.gov.br 
COSTELLA, Roselane Zordan et  al. Percursos da prát ica em  sala de aula /  Organizadoras 2. ed. – São Leopoldo:  Oikos, 2017. 
ALVES, Nilda (Coord.) . Educação e supervisão:  o t rabalho colet ivo na escola. 9. ed. São Paulo:  Cortez, 2000.  
FERREI RA, Naura Syr ia Carapeto(Org) . Supervisão educacional para um t rabalho de qualidade:  da form ação a ação. Tradução de 
Sandra Velenzuela. 6 ed. São Paulo:  Cortez, 2007. 
LI BÂNEO, José Carlos;  OLI VEI RA, João Ferreira de;  TOSCHI , Mirza Seabra. Educação escolar:  polít icas, est rutura e organização – 
10ª  ed. rev. e ampl. -  São Paulo:  Cortez, 2012.  
LUCK, Heloisa. Ação integrada:  adm inist ração supervisão e or ientação educacional. 10.ed. Pet rópolis-RJ:  Vozes, 1991. 
MAI A, Graziela Zambão Abdian (Org) . MACHADO, Lourdes Marcelino (Coord.) . Adm inist ração e supervisão escolar:  questões para 
o novo m ilênio. 
MANTOAN, Mª  Teresa Egler. I nclusão Escolar – O que é? Por quê? Como fazer? 1ª  ed. São Paulo:  Sum mus, 2015.  
São Paulo:  Pinoneira, 2000. OLI VEI RA, Eloisa da Silva Gom es. Pr incípios e Métodos de Supervisão e Orientação Educacional. I ESDE 
2010 
OLI VEI RA, Eduardo Augusto Moscon de;  SI LVA, I tam ar Mendes da;  LI MA, Marcelo. (Organizadores) . Polít ica educacional e gestão 
na escola básica:  perspect ivas. São Carlos:  Pedro & João Editores, 2019. 2ª  edição.  
PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrát ica da Escola Pública. São Paulo:  Editora Át ica, 2003. 
RANGEL, Mary (Org.) . Nove olhares sobre a supervisão. 12 ed. São Paulo:  Papirus, 2006. 
RANGEL, Mary (org.)  Supervisão e gestão na escola – pr incípios e prát icas de mediação. 3ª  ed. Campinas:  Papirus, 2013. 
SANTOS, Francílio de Am orim  dos;  SCHÜTZ, Jenerton Arlan (Orgs.) . Educação escolar:  diálogos e aplicações. São Carlos:  Pedro & 
João Editores. 
SAVI ANI , Derm eval. A pedagogia no Brasil:  histór ia e teoria/  Derm eval Saviani. – Campinas, SP:  Autores Associados, 2020. 
SAVI ANI , Derm eval. Histór ia das ideias pedagógicas no Brasil. – 4. ed. -  Cam pinas, SP:  Autores Associados, 2013. 
SI LVA, Naura Syr ia F. Corrêa da. (org.) . Supervisão Educacional para um a escola de qualidade:  da form ação à ação. 6. ed. São 
Paulo:  Cortez, 
2007. 
___________. Corrêa da. Supervisão educacional:  um a reflexão crít ica. 12 ed. Petrópolis:  Vozes, 2004. SI LVA JUNI OR, Celest ino 
Alves;  
TAI LLE, Yves de La. OLIVEIRA, Marta Kohl de. DANTAS, Heloysa. Piaget , Vigotski, Wallon:  teor ias psicogenét icas em  discussão. 
São Paulo:  Sum mus, 2019. 
MEC -  Brasília 2008 -  I ndagações sobre o curr ículo. 
PARTE 2:  Legislação:  
-  Const ituição da República Federat iva do Brasil de 1988. Art igos 5º , 37 a 41, 205 a 214, 227 a 229.  
-  Lei Federal n.º  8.069, de 13/ 07/ 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dá outras providências. 
Art igos 53 a 59 e 136 a 137. 
-  Lei Federal n.º  9.394, de 20/ 12/ 1996 – Estabelece as Diret r izes e Bases da Educação Nacional. (LDB)   
-  Resolução CNE/ CEB n.º  02/ 01 – I nst itui Diret r izes Curr iculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Disponível 
em :  ht tp: / / portal.m ec.gov.br/ seesp/ arquivos/ pdf/  diret r izes.pdf 
-  Resolução n.º  04/ 10 -  Define Diret r izes Curr iculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.  
-  Polít ica Nacional de Educação Especial na Perspect iva da Educação I nclusiva. Documento elaborado pelo Grupo de t rabalho 
nom eado pela Portar ia Minister ial n.º  555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portar ia n.º  948, de 09/ 10/ 2007.  
Decreto n.º  7.611/ 11 – Dispõe sobre a educação especial, o atendim ento educacional especializado e dá out ras providências. 
Disponível em :  ht tp: / / www.planalto.gov.br/ ccivil_03/ _ ato2011-2014/ 2011/ decreto/ d7611.htm  
_________. Ministér io da Educação. Secretar ia da Educação Básica. Diretr izes Curr iculares Nacionais para o Ensino Fundam ental 
de nove anos. Brasília:  Ministér io da Educação, Secretar ia de Educação Básica, 2010 – Resolução n.º  7 MEC/  CEB – 14/ 12/ 2010. 
Disponível em :  ht tp: / / portal.m ec.gov.br/ index.php?opt ion= com_content&id= 12992: diret r izes-para-aeducacao-basica  
-  Lei n.º  13.005/ 14 -  Plano Nacional de Educação. 
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ANEXO I I I  

DECLARAÇÃO PARA CANDI DATO COM DEFI CI ÊNCI A E/ OU  
SOLI CI TANTE DE CONDI ÇÃO ESPECI AL 

Concurso Público nº  0 2 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  
 
 
 

Dados do candidato:  
NOME:  
I NSCRI ÇÃO:  RG:  

CARGO:  
TELEFONE:  CELULAR:  

 
 

CANDI DATO( A)  POSSUI  DEFI CI ÊNCI A?              SI M                         NÃO 

 
Se sim , especifique a deficiência:  _______________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

Nº  do CID:  ____________ 
 

Nom e do m édico que assina do Laudo:  __________________________________________________________  
 

Nº  do CRM:  ___________ 
 

 
 
NECESSI TA DE CONDI ÇÕES ESPECI AI S PARA REALI ZAÇÃO DA PROVA?  

 SI M                       NÃO 
 

 SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA)  
 MESA PARA CADEIRANTE 
 SANI TÁRI O ADAPTADO PARA CADEI RANTE 
 LEDOR 
 TRANSCRI TOR 
 PROVA EM BRAILE 
 PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24)  
 INTERPRETE DE LI BRAS 
 OUTRA. QUAL?_______________________________________________________________________  

                                
                               
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
ATENÇÃO: Esta declaração e o respect ivo Laudo Médico (cópia)  deverão ser encam inhados v ia Sedex 
ou carta com  aviso de recebim ento para I NDEPAC, localizado na Avenida Senador Casem iro da Rocha,  
609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  São Paulo/ SP, CEP 04047-001, até o dia 
út il subsequente ao térm ino das inscrições, conform e disposto no Capítulo 4 do Edital. 
  
________________, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 

 
Assinatura do(a)  candidato(a)  
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ANEXO I V -  FORMULÁRI O DE ENTREGA DE TÍ TULO 
Concurso Público nº  0 2 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  

 
Dados do candidato:  

NOME:  
CARGO:  

I NSCRI ÇÃO:  RG:  

TELEFONE:  CELULAR:  
 

 
 
Relação de Docum entos ent regues (Assinalar com  um  ‘X’) :  
 

Título de Doutor na área da EDUCAÇÃO. 

Especificação:  

 
 

 Título de Mestre na área da EDUCAÇÃO. 

Especificação:  

 
 

 Pós- Graduação lato sensu na área da EDUCAÇÃO.  

Especificação:  

 

 
 
 
ATENÇÃO:  Som ente serão pontuados os docum entos constantes da relação acim a, conform e Edital.  O envio destes 

docum entos é de inteira responsabilidade do candidato, e tem  com o efeito pontuação ext ra, que será som ada à nota 

das Provas Objet ivas.  

 

 
Avaré, ______ de ____________________ de 2022.  
 
 
 

 
Assinatura do candidato 
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ANEXO V 
 

FORMULÁRI O PARA SOLI CI TAÇÃO DE I SENÇÃO DE TAXA DE I NSCRI ÇÃO 
Concurso Público nº  0 2 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  

NOME DO 
CANDI DATO: 

 

I NSCRI ÇÃO:  
CPF:  
RG:  
CARGO:  
TELEFONE:  
 

Assinale a  condição para solicitação da isenção da taxa de inscr ição: 
 

  Pessoa com  deficiência ( nos term os do item  5 .1 .1  e respect ivos subitens deste Edita l)  

-  ( Le i Municipal n.º  8 2 4 / 2 0 0 6 )  
 
 

PREENCHA TODOS OS CAMPOS: 
 

 

Eu, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  
 

portador( a)  da cédula de ident idade nº  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , venho por  m eio 
desta, requerer  isenção da taxa de inscr ição am parado pelas disposições constantes no 
Capítulo 5  do Edita l deste  certam e.  
 
Declaro, sob as penas da Lei, e , para os devidos fins, que m e enquadro nas NORMAS PARA OBTENÇÃO 
DA I SENÇÃO DA TAXA pela legislação do m unicípio de Avaré/ SP, que as inform ações apresentadas 
por m im  são verdadeiras e que estou ciente de que se for constatado om issão de inform ações e ( ou)  
apresentação de inform ações inverídicas e ( ou)  fa lsificação e ( ou)  fraude da docum entação por m im  
apresentada, estarei sujeito às penalidades da Lei.  
 
 
Firm o, at ravés da presente, que li, aceito e tenho tácita  ciência das norm as e condições estabelecidas 
no Edital, sobre as quais não poderei a legar desconhecim ento.  
 
  

_________________, ______ de ____________________ de 20__. 
 
 

 
Assinatura do(a)  candidato(a)  

 

 
 
ATENÇÃO:  Este formulário e a respect iva docum entação com probatória deverão ser encam inhados, por 
SEDEX ou correspondência com  regist ro de Aviso de Recebim ento (AR) , ao I NDEPAC, localizado à 
Avenida Senador Casem iro da Rocha, 609 – sala 92 – Condom ínio Vancouver – Bairro Mirandópolis -  
São Paulo/ SP, CEP 04047-001, até o dia 8  de setem bro de 2 0 2 2 ,  conform e disposto no Capítulo 5 do 
Edital.  
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ANEXO VI  
 

 FORMULÁRI O DE JURADO DO TRI BUNAL DO JÚRI  
Concurso Público nº  0 2 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  

 
 

Dados do candidato:  

NOME:  
CARGO:  

I NSCRI ÇÃO:  RG:  

TELEFONE:  CELULAR:  
 

 
 

Eu, ______________________________________________, portador(a)  do RG – nº  

__________________, residente e dom iciliado(a)  na Rua _________________________________, 

nº ____ -   Bairro _____________, no m unicípio de _____________, declaro para os devidos fins de 

Direito que exerci, ou exerço, função de jurado(a)  do Tribunal do Júri de acordo com  a Lei nº  

11.689/ 2008. 

 

________________, ______ de ____________________ de 2022.  
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do candidato 
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ANEXO VI I  -  MODELO DE E- MAI L DE RECURSO  
Concurso Público nº  0 2 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré  

 
 
ASSUNTO DO EMAI L:  I nscrição nº  ______ -  Recurso cont ra __( indicar qual é o evento (vide alíneas do item 
11.1 deste Edital) )__ 

 
 
 
TEOR DO E- MAI L: 
 
Nom e com pleto do candidato:  
RG:  
Nº  da Inscrição:  
Cargo:  
Nº  da questão (em  caso de recurso cont ra gabarito) :  
 
Argum ento do recurso:  
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ANEXO VI I I  -  FORMULÁRI O DE SOLI CI TAÇÃO DE I NCLUSÃO DE NOME SOCI AL 
Concurso Público nº  0 2 / 2 0 2 2  –  Estância Turíst ica de Avaré 

 
 

Dados do candidato:  
NOME:  
I NSCRI ÇÃO:  RG:  
CPF:  
CARGO:  
TELEFONE:  CELULAR:  

 

 

Eu, ___________________________________________________________________________ (nom e civil 

do(a)  interessado(a) ) , portador(a)  de Cédula de I dent idade nº ________________________ e CPF nº  

___________________________, inscr ito(a)  no Concurso Público 02/ 2022 do Município de Avaré para o cargo de 

___________________________________________________, solicito a inclusão e uso do m eu nom e social 

(___________________________________________________________________)  ( indicação do nom e social) , 

nos regist ros relat ivos aos serviços prestados por esse órgão/ ent idade.  

 

Local/  Data: __________________, _____ de ______________________ de 202_.  

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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EDI TAL DE RETI FI CAÇÃO Nº  0 1  DO EDI TAL DE ABERTURA 
 
 
A Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré , Estado de São Paulo, torna público o EDI TAL DE RETI FI CAÇÃO Nº  0 1  do 
Concurso Público nº  01/ 2022, conform e segue:  
 
 
NA TABELA I  DO CAPÍ TULO 1 . DO CONCURSO PÚBLI CO 
 
Onde se lê: 

Nível de Escolaridade: Ensino superior 

Nom enclatura do Cargo Vagas 
Venci-
m ento 

Ref./  
Padrão 

Carga horária  
( sem anal/  di-

ária)  
Requisitos m ínim os exigidos 

Valor da 
Taxa de 

inscrição 

Engenheiro de Tráfego 1 
R$ 

3.786,07 
14- inicial 

20 horas sem a-
nais/  04 horas 

diárias 

Graduação em Engenharia Civil 
e/ ou Arquitetura e Urbanismo, e es-
pecialização em Engenharia de Tra-
fego, comprovada na área de Tran-
sito, regist rado no CREA, nos ter-
m os da Resolução n°  218/ 1973 -  
CONFEA 

R$ 75,00 

Monitor de Esporte e La-
zer 

1 
R$ 

1.719,96 
07- Ini-

cial 

30 horas sem a-
nais/ 06 horas 

diárias 

Ensino Superior em Educação Física 
e Regist ro no CREF 

R$ 75,00 

Procurador Jurídico 
Cadast ro 
Reserva 

R$ 
4.743,43 

PR1-A 
20 horas sem a-
nais/ 04 horas 

diárias 

Curso superior com pleto (Di-
reito/ Ciências Jurídicas)  e respec-
t iva inscrição na OAB -  Ordem dos 
Advogados do Brasil, com compro-
vação de, no mínimo, 2 (dois)  anos 

R$ 75,00 

 
 
Leia- se: 

Nível de Escolaridade: Ensino superior 

Nom enclatura do Cargo Vagas 
Venci-
m ento 

Ref./  
Padrão 

Carga horária  
( sem anal/  di-

ária)  
Requisitos m ínim os exigidos 

Valor da 
Taxa de 

inscrição 

Engenheiro de Tráfego 1 
R$ 

3.486,07 
14- inicial 

20 horas sem a-
nais/  04 horas 

diárias 

Graduação em Engenharia Civil 
e/ ou Arquitetura e Urbanismo, e es-
pecialização em Engenharia de Tra-
fego, comprovada na área de Tran-
sito, regist rado no CREA, nos ter-
m os da Resolução n°  218/ 1973 -  
CONFEA 

R$ 75,00 

Monitor de Esporte e La-
zer 

1 
R$ 

1.719,96 
07- Ini-

cial 

30 horas sem a-
nais/ 06 horas 

diárias 

Ensino Superior em Educação Física 
(bacharelado)  e Regist ro no CREF 

R$ 75,00 

Procurador Jurídico 
Cadast ro 
Reserva 

R$ 
4.743,43 

PR1-A 
20 horas sem a-
nais/ 04 horas 

diárias 

Curso superior com pleto (Di-
reito/ Ciências Jurídicas)  e respec-
t iva inscrição na OAB -  Ordem dos 
Advogados do Brasil.  Possuir expe-
r iência comprovada de, no mínimo, 
2 (dois)  anos. 

R$ 75,00 

 
 
 
Perm anecem  inalteradas as dem ais disposições do Edital de Abertura do Concurso Público nº  01/ 2022 da Prefeitura da Estância 
Turíst ica de Avaré. 

 
Avaré, 3 de setembro de 2022. 

Joselyr  Benedito Costa Silvest re  
PREFEI TO DA ESTÂNCI A TURÍ STI CA DE AVARÉ/ SP  
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EDI TAL DE RETI FI CAÇÃO Nº  0 1  DO EDI TAL DE ABERTURA 
 
 
A Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré , Estado de São Paulo, torna público o EDI TAL DE RETI FI CAÇÃO Nº  0 1  do 
Concurso Público nº  02/ 2022, conform e segue:  
 
 
NA TABELA I  DO CAPÍ TULO 1 . DO CONCURSO PÚBLI CO  
 
Onde se lê: 

Nível de Escolaridade: Ensino superior 

Nom enclatura do Cargo Vagas 
Vencim ento

/  Ref./  
Padrão 

Carga horária  
( sem anal/  

diária /  
m ensal)  

Requisitos m ínim os exigidos 
Valor da 
Taxa de 

inscrição 

Professor Adjunto 1 

 R$ 21,48 
hora-aula 

(Nível 
I / Padrão A)    

30 horas-aulas 
semanais/ 135 

horas aulas 
mensais 

Graduação em curso superior de 
licenciatura plena em pedagogia com 
habilitação específica ou em curso 
normal superior. 

R$ 75,00 

 
 
Leia- se: 

Nível de Escolaridade: Ensino superior 

Nom enclatura do Cargo Vagas 
Vencim ento

/  Ref./  
Padrão 

Carga horária  
( sem anal/  

diária /  
m ensal)  

Requisitos m ínim os exigidos 
Valor da 
Taxa de 

inscrição 

Professor Adjunto 1 

 R$ 16,17 
hora-aula 

(Nível 
I / Padrão A)    

30 horas-aulas 
semanais/ 135 

horas aulas 
mensais 

Graduação em curso superior de 
licenciatura plena em pedagogia com 
habilitação específica ou em curso 
normal superior. 

R$ 75,00 

 
 
 
NO ANEXO I I  –  CONTEÚDO PROGRAMÁTI CO 
 
Leia- se com o segue e não com o constou: 
PARA O CARGO DE SUPERVI SOR DE ENSI NO 
CONHECI MENTOS ESPECÍ FI COS 
PARTE 1:  Fundam entos Histór icos, Filosóficos, Polít icos e Sociológicos da Educação. A Histór ia da Educação e da Supervisão 
Pedagógica no Brasil. Pensadores e teorias da educação e processos de aprendizagem . Currículo. Polít ica educacional e gestão na 
escola básica. Supervisão Escolar:  conceitos, métodos, característ icas e funções. Etapas da Supervisão. A supervisão e o corpo 
docente. Relações Hum anas na Supervisão Escolar. Planejam ento, com unicação, mater ial didát ico, ensino, assistência ao 
professor, visitas e reuniões, assistência ao educando, disciplina, at iv idades ext raclasse, relações com  a com unidade, arquivo e 
avaliação. Planejamento, acom panhamento e controle. Reflexão crít ica sobre a Supervisão Pedagógica. Projeto Educat ivo:  conceito 
e metodologia de elaboração. A prát ica da supervisão escolar:  interação com a fam ília e a com unidade. As relações de poder no 
espaço escolar. A supervisão escolar no contexto sócio-polít ico educacional brasileiro. O Supervisor e a construção do Projeto 
pedagógico. Educação I nclusiva. 
Sugestão bibliográfica:   
ALARCÃO, I sabel;  TAVARES, José. Supervisão da Prát ica Pedagógica -  Um a Perspect iva de Desenvolvim ento e Aprendizagem . 2ª  
edição. Alm edina, 2013. 
ALARCÃO, I sabel. Contr ibutos da supervisão pedagógica para a const rução reflexiva do conhecim ento profissional dos professores. 
I n: Professores Reflexivos em um a Escola Reflexiva, 2a ed. São Paulo:  Cortez, 2003. 
BRASI L. Ministér io da Educação. Base Nacional Com um Curr icular. I nt rodução e Est rutura. Disponível em :  
ht tp: / / basenacionalcom um .m ec.gov.br 
COSTELLA, Roselane Zordan et  al. Percursos da prát ica em  sala de aula /  Organizadoras 2. ed. – São Leopoldo:  Oikos, 2017. 
ALVES, Nilda (Coord.) . Educação e supervisão:  o t rabalho colet ivo na escola. 9. ed. São Paulo:  Cortez, 2000.  
FERREI RA, Naura Syr ia Carapeto(Org) . Supervisão educacional para um t rabalho de qualidade:  da form ação a ação. Tradução de 
Sandra Velenzuela. 6 ed. São Paulo:  Cortez, 2007. 
LI BÂNEO, José Carlos;  OLI VEI RA, João Ferreira de;  TOSCHI , Mirza Seabra. Educação escolar:  polít icas, est rutura e organização – 
10ª  ed. rev. e ampl. -  São Paulo:  Cortez, 2012.  
LUCK, Heloisa. Ação integrada:  adm inist ração supervisão e or ientação educacional. 10.ed. Pet rópolis-RJ:  Vozes, 1991. 
MAI A, Graziela Zambão Abdian (Org) . MACHADO, Lourdes Marcelino (Coord.) . Adm inist ração e supervisão escolar:  questões para 
o novo m ilênio. 
MANTOAN, Mª  Teresa Egler. I nclusão Escolar – O que é? Por quê? Como fazer? 1ª  ed. São Paulo:  Sum mus, 2015.  
São Paulo:  Pinoneira, 2000. OLI VEI RA, Eloisa da Silva Gom es. Pr incípios e Métodos de Supervisão e Orientação Educacional. I ESDE 
2010 
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OLI VEI RA, Eduardo Augusto Moscon de;  SI LVA, I tam ar Mendes da;  LI MA, Marcelo. (Organizadores) . Polít ica educacional e gestão 
na escola básica:  perspect ivas. São Carlos:  Pedro & João Editores, 2019. 2ª  edição.  
PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrát ica da Escola Pública. São Paulo:  Editora Át ica, 2003. 
RANGEL, Mary (Org.) . Nove olhares sobre a supervisão. 12 ed. São Paulo:  Papirus, 2006. 
RANGEL, Mary (org.)  Supervisão e gestão na escola – pr incípios e prát icas de mediação. 3ª  ed. Campinas:  Papirus, 2013. 
SANTOS, Francílio de Am orim  dos;  SCHÜTZ, Jenerton Arlan (Orgs.) . Educação escolar:  diálogos e aplicações. São Carlos:  Pedro & 
João Editores. 
SAVI ANI , Derm eval. A pedagogia no Brasil:  histór ia e teoria/  Derm eval Saviani. – Campinas, SP:  Autores Associados, 2020. 
SAVI ANI , Derm eval. Histór ia das ideias pedagógicas no Brasil. – 4. ed. -  Cam pinas, SP:  Autores Associados, 2013. 
SI LVA, Naura Syr ia F. Corrêa da. (org.) . Supervisão Educacional para um a escola de qualidade:  da form ação à ação. 6. ed. São 
Paulo:  Cortez, 
2007. 
___________. Corrêa da. Supervisão educacional:  um a reflexão crít ica. 12 ed. Petrópolis:  Vozes, 2004. SI LVA JUNI OR, Celest ino 
Alves;  
TAI LLE, Yves de La. OLIVEIRA, Marta Kohl de. DANTAS, Heloysa. Piaget , Vigotski, Wallon:  teor ias psicogenét icas em  discussão. 
São Paulo:  Sum mus, 2019. 
MEC -  Brasília 2008 -  I ndagações sobre o curr ículo. 
PARTE 2:  Legislação:  
-  Const ituição da República Federat iva do Brasil de 1988. Art igos 5º , 37 a 41, 205 a 214, 227 a 229.  
-  Lei Federal n.º  8.069, de 13/ 07/ 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dá outras providências. 
Art igos 53 a 59 e 136 a 137. 
-  Lei Federal n.º  9.394, de 20/ 12/ 1996 – Estabelece as Diret r izes e Bases da Educação Nacional. (LDB)   
-  Resolução CNE/ CEB n.º  02/ 01 – I nst itui Diret r izes Curr iculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Disponível 
em :  ht tp: / / portal.m ec.gov.br/ seesp/ arquivos/ pdf/  diret r izes.pdf 
-  Resolução n.º  04/ 10 -  Define Diret r izes Curr iculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.  
-  Polít ica Nacional de Educação Especial na Perspect iva da Educação I nclusiva. Documento elaborado pelo Grupo de t rabalho 
nom eado pela Portar ia Minister ial n.º  555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portar ia n.º  948, de 09/ 10/ 2007.  
Decreto n.º  7.611/ 11 – Dispõe sobre a educação especial, o atendim ento educacional especializado e dá out ras providências. 
Disponível em :  ht tp: / / www.planalto.gov.br/ ccivil_03/ _ ato2011-2014/ 2011/ decreto/ d7611.htm  
_________. Ministér io da Educação. Secretar ia da Educação Básica. Diretr izes Curr iculares Nacionais para o Ensino Fundam ental 
de nove anos. Brasília:  Ministér io da Educação, Secretar ia de Educação Básica, 2010 – Resolução n.º  7 MEC/  CEB – 14/ 12/ 2010. 
Disponível em :  ht tp: / / portal.m ec.gov.br/ index.php?opt ion= com_content&id= 12992: diret r izes-para-aeducacao-basica  
-  Lei n.º  13.005/ 14 -  Plano Nacional de Educação. 
 
 
 
Perm anecem  inalteradas as dem ais disposições do Edital de Abertura do Concurso Público nº  02/ 2022 da Prefeitura da Estância 
Turíst ica de Avaré. 

 
Avaré, 3 de setembro de 2022. 

Joselyr  Benedito Costa Silvest re  
PREFEI TO DA ESTÂNCI A TURÍ STI CA DE AVARÉ/ SP  
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EDI TAL DE RETI FI CAÇÃO Nº  0 1  DO EDI TAL DE ABERTURA 
 
 
A Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré , Estado de São Paulo, torna público o EDI TAL DE RETI FI CAÇÃO Nº  0 1  do 
Concurso Público nº  03/ 2022, conform e segue:  
 
NO CAPÍ TULO 1 . DO CONCURSO PÚBLI CO 
 
Na Tabela  I , exclui- se: 

Nível de escolaridade: Ensino m édio 

Nom enclatura do Em prego 
público/  área 

Vagas Vencim ento 
Carga horária  

( sem anal/  
diária)  

Requisitos m ínim os exigidos 
Valor da 
Taxa de 

inscrição 

Agente Com unitário de Saúde-  
USF Santa Elizabeth 

1 R$ 2.424,00 
40 Horas 

semanais/ 08 
horas diár ias 

Ensino Médio Com pleto e residir  na área 
da comunidade em que atuar ( vide item 
1.3.1 deste edital)  desde a data da 
publicação do Concurso. 

R$ 55,00 

 
 
No item  1 .3 .1 , exclui- se da tabela: 

U.S.F. ÁREA DE ABRANGENCI A 

USF Santa Elizabeth 

Pq. Santa Elizabeth I I I , Pq. Santa Elizabeth I V, Jardim  
Paulistano, Chácara Varginha, Jardim Tropical, Chácara 
Barrocão, Vila Piagent ino, Jardim  Brasil, Jardim Rino e Rino, Vila 
São João. 

 
 
Exclui-se do ext rato do edital, o emprego público de Agente Com unitár io de Saúde-  USF Santa Elizabeth e perm anecem inalteradas 
as dem ais disposições do Edital de Abertura do Concurso Público nº  03/ 2022 da Prefeitura da Estância Turíst ica de Avaré. 

 
Avaré, 3 de setembro de 2022. 

Joselyr Benedito Costa Silvest re  
PREFEI TO DA ESTÂNCI A TURÍ STI CA DE AVARÉ/ SP  
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EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
PROCESSO: 288/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 163/21 – ATA DE REGISTRO: 301/21 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material descartável para a 
Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

01 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM 
ROSCA 

Seringa Descartável Bico Tipo Luer 
Look, Estéril, 3 Ml Sem Agulha – 
Unidade 

Seringa Descartável Em Plástico, 
atóxico, apirogênico Integro, 
transparente. Apresentando Rigidez e 
Resistência Mecânica Na Sua 
Utilização, Corpo Com Graduação 
Milimetrada, Embolo Com Borracha 
Atoxica Na Ponta, Bico LUER LOOK, 
Estéril Siliconada Com Capacidade de 
03ml. Sem Agulha, embalada 
Individualmente Em Material Que 
Promova Barreira Microbiana e Abertura 
Asséptica, o Produto Devera Ser 
Entregue Com Laudo Analítico 
Laboratorial Que Comprove o 
Cumprimento Da NBR ISO 7886 e 
Legislação Atual Vigente. Embalagem 
deverá conter N.º do lote, e data de 
fabricação e validade, nome do 
responsável técnico. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

75.000 Un. R$ 0,19 R$ 14.250,00 

03 SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM 
ROSCA 

Seringa Descartável Bico Tipo Luer 
Look, Estéril, 5 Ml Sem Agulha – 
Unidade 

Seringa Descartável Em Plástico, 
atoxico, apirogênico Integro, 
transparente, Apresentando Rigidez e 
Resistência Mecânica Na Sua 

45.000 Un. R$ 0,20 R$ 9.000,00 

Licitações e ContratosLicitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral
Atas de registro de preço - Trimestral
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Utilização, Corpo Com Graduação 
Milimetrada, Embolo Com Borracha 
Atoxica Na Ponta, Bico LUER LOOK, 
Estéril Siliconada Com Capacidade de 
05ml Sem Agulha, embalada 
Individualmente Em Material Que 
Promova Barreira Microbiana e Abertura 
Asséptica o Produto Devera Ser 
Entregue Com Laudo Analítico 
Laboratorial Que Comprove o 
Cumprimento Da NBR ISO 7886 e 
Legislação Atual Vigente. Embalagem 
deverá conter N.º do lote, data de 
fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

05 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML – 
SEM ROSCA SEM AGULHA 

Seringa Descartável 20ml Sem Agulha – 
Unidade 

Seringa Descartável Em Plástico, 
atoxico, apirogênico, Com Seringa 
Resistente, Nítida e Indelével 
Apresentando Rigidez e Resistência 
Mecânica, Corpo Com Graduação a 
cada 1 ml, Marcas Numéricas a cada 
5ml, Embolo Com Anel de Vedação Em 
Borracha, Com Anel de Retenção No 
Cilindro, Bico Sem Rosca, Estéril, 
Siliconada, Com Deslizamento Suave e 
Uniforme, Com Capacidade de 20 ml, 
Sem Agulha, Embalado Em Material 
Que Promova Barreira Microbiana e 
Abertura Asseptica, o Produto Devera 
Ser Entregue Com Laudo Analitico 
Laboratorial Que Comprove o 
Cumprimento da NBR ISO 7886 e 
Legislação Atual Vigente. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de 
fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

45.000 Un. R$ 0,49 R$ 22.050,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 08/09/2.021 
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PROCESSO: 288/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 163/21 – ATA DE REGISTRO: 302/21 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material descartável para a 
Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: DAKFILM COMERCIAL LTDA 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

02 SERINGA DE INSULINA 1 ML – SEM 
AGULHA 

Seringa Descartável Bico Slip Sem 
Agulha 1 Ml – Unidade 

Confeccionadas em polipropileno 
esterilizada e embalada individualmente, 
atóxico, siliconização interna que 
garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de 
medicamentos. Cilindro com anel de 
retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. 
Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" 
que garante sua esterilização e de fácil 
abertura, Esterilizada por óxido de 
etileno. Validade mínima de 4 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

75.000 Un. R$ 0,20 R$ 15.000,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 08/09/2.021 
 
PROCESSO: 288/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 163/21 – ATA DE REGISTRO: 303/21 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material descartável para a 
Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: PONTUAL COMERCIAL EIRELI 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

04 SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML – 
SEM AGULHA 

Seringa Desc. Bico Slip, 10ml, S/Agulha, 
Estéril – Unidade 

Seringa Descartável Em Plástico, 

45.000 Un. R$ 0,30 R$ 13.500,00 
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atóxico, apirogênico Polipropileno, 
atóxica, Apresentando Rigidez e 
Resistência, Corpo Com Com 
Graduação Milimetrada, Embolo Com 
Borracha Na Ponta Bico Slip, 
Esterilizado Em Raios Gama Ou Oxido 
de Etileno Siliconizada Com Capacidade 
de 10ml, Sem Agulha, embalada Em 
Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asseptica, o 
Produto Devera Ser Entregue Com 
Laudo Analítico Laboratorial Que 
Comprove o Cumprimento da NBR ISO 
7886 e Legislação Atual Vigente. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 08/09/2.021 
 
PROCESSO: 288/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 163/21 – ATA DE REGISTRO: 304/21 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material descartável para a 
Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

06 ESPARADRAPO DE 10 CM X 4,5 MT – 
UNIDADE 

Composto de tecido 100% algodão, 
ALTA ADERÊNCIA, impermeável. Fácil 
de rasgar e de excelente flexibilidade, é 
indicado para diversos usos, como a 
fixação de curativos, ataduras, entre 
outros. Enrolado em carretéis plásticos, 
com abas, protegidos também por 
capas, que mantém a integridade do 
produto. Tamanho 10 cm x 4,5 m. Prazo 
de validade: no mínimo de 2 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 
Embalagem deverá conter N.º do lote, 

15.000 Un. R$ 8,05 R$ 120.750,00 
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data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

07 FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 
– UNIDADE 

Fita Hipoalérgica De Não Tecido De 
Rayon E Viscose De Alta Aderência. 
Medida 25 Mm X 10 M (Micropore) 
Fita cirúrgica composta por rayon de 
viscose não tecido, recoberta com 
adesivo de acrilato hipoalergênico, 
sensível a pressão, livre de látex. Fita 
não oclusiva permitindo a transpiração 
da pele. Adesivo resistente a umidade, 
mas não impermeável. Fita 
hipoalergênica é indicada principalmente 
para peles sensíveis e frágeis. Porosa 
que permite a pele respirar livremente. 
Cor BRANCA. Indicações de uso: 
Curativos em geral, Áreas que requerem 
trocas frequentes de curativos, Ideal de 
neonatos até pacientes idosos. Medida: 
25mm x 10m Capa/Carretel. Prazo de 
validade: no mínimo de 2 anos. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na Anvisa. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

22.500 Un. R$ 2,25 R$ 50.625,00 

08 FITA CREPE 19 X 50 HOSPITALAR – 
UNIDADE 

Fita adesiva composta de papel crepado 
branco e adesivo à base de resina de 
borracha sintética que não deixa 
resíduos mesmo após autoclavagem. 
Para uso geral e fechamento de pacotes 
a serem esterilizados à vapora Prazo de 
validade: no mínimo de 2 anos. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na Anvisa. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 

22.500 Un. R$ 3,75 R$ 84.375,00 
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responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

15 COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5 X 
7,5 CM ESTÉRIL (PACOTE COM 10 
UNIDADES – CAIXA MASTER COM 
NO MÍNIMO 200 PACOTES) 
Compressa de Gaze Hidrofila em 
Algodão Puro e Branco sem falhas ou 
fiapos soltos 13 Fios por cm sem 
filamento radiopaco Dobras Uniformes e 
Perfeitas Variando de 05 Dobras e 08 
Camadas Com Formato Quadrado 
Estéril Validade mínima: 2 anos. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na ANVISA. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação 
atual vigente. 

60.000 Pcte R$ 0,46 R$ 27.600,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

17 SERINGA DE INSULINA 1 ML – SEM 
AGULHA 

Seringa Descartável Bico Slip Sem 
Agulha 1 Ml – Unidade 

Confeccionadas em polipropileno 
esterilizada e embalada individualmente, 
atóxico, siliconização interna que 
garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de 
medicamentos. Cilindro com anel de 
retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. 
Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" 
que garante sua esterilização e de fácil 
abertura, Esterilizada por óxido de 
etileno. Validade mínima de 4 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá 

25.000 Un. R$ 0,30 R$ 7.500,00 
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obedecer a legislação atual vigente. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

21 ESPARADRAPO DE 10 CM X 4,5 MT – 
UNIDADE 

Composto de tecido 100% algodão, 
ALTA ADERÊNCIA, impermeável. Fácil 
de rasgar e de excelente flexibilidade, é 
indicado para diversos usos, como a 
fixação de curativos, ataduras, entre 
outros. Enrolado em carretéis plásticos, 
com abas, protegidos também por 
capas, que mantém a integridade do 
produto. Tamanho 10 cm x 4,5 m. Prazo 
de validade: no mínimo de 2 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 
Embalagem deverá conter N.º do lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

5.000 Un. R$ 8,05 R$ 40.250,00 

22 FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 
– UNIDADE 

Fita Hipoalérgica De Não Tecido De 
Rayon E Viscose De Alta Aderência. 
Medida 25 Mm X 10 M (Micropore) 
Fita cirúrgica composta por rayon de 
viscose não tecido, recoberta com 
adesivo de acrilato hipoalergênico, 
sensível a pressão, livre de látex. Fita 
não oclusiva permitindo a transpiração 
da pele. Adesivo resistente a umidade, 
mas não impermeável. Fita 
hipoalergênica é indicada principalmente 
para peles sensíveis e frágeis. Porosa 
que permite a pele respirar livremente. 
Cor BRANCA. Indicações de uso: 
Curativos em geral, Áreas que requerem 
trocas frequentes de curativos, Ideal de 

7.500 Un. R$ 2,25 R$ 16.875,00 
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neonatos até pacientes idosos. Medida: 
25mm x 10m Capa/Carretel. Prazo de 
validade: no mínimo de 2 anos. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na Anvisa. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

23 FITA CREPE 19 X 50 HOSPITALAR – 
UNIDADE 

Fita adesiva composta de papel crepado 
branco e adesivo à base de resina de 
borracha sintética que não deixa 
resíduos mesmo após autoclavagem. 
Para uso geral e fechamento de pacotes 
a serem esterilizados à vapora Prazo de 
validade: no mínimo de 2 anos. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na Anvisa. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

7.500 Un. R$ 3,75 R$ 28.125,00 

30 COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5 X 
7,5 CM ESTÉRIL (PACOTE COM 10 
UNIDADES – CAIXA MASTER COM 
NO MÍNIMO 200 PACOTES) 
Compressa de Gaze Hidrofila em 
Algodão Puro e Branco sem falhas ou 
fiapos soltos 13 Fios por cm sem 
filamento radiopaco Dobras Uniformes e 
Perfeitas Variando de 05 Dobras e 08 
Camadas Com Formato Quadrado 
Estéril Validade mínima: 2 anos. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na ANVISA. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação 
atual vigente. 

20.000 Pcte R$ 0,46 R$ 9.200,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 08/09/2.021 
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PROCESSO: 288/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 163/21 – ATA DE REGISTRO: 305/21 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material descartável para a 
Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO E ODONTO 
LTDA EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

09 CATETER/SCALP DE SEGURANÇA 
PARA COLETA Á VÁCUO N.º 21 – 
CAIXA COM 50 UNIDADES 

Dispositivo para Infusão Venosa 
Periférica Com Aço Inox P/coleta 
Múltipla Trifuncional, c/dispositivo de 
Segurança, estéril, Com Asas Flexíveis 
de a Extensão de Prolongamento Tubo 
Em Vinil, flexível, incolor, transparente, 
Adaptador Luer, Embalado Em Material 
Que Promova Barreira Microbiana e 
Abertura Asséptica, Embalagem deverá 
conter N.º do lote, data de fabricação e 
validade, nome do responsável técnico, 
Validade mínima 2 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação 
atual vigente. 

1.500 Cx R$ 26,00 R$ 39.000,00 

10 CATETER/SCALP DE SEGURANÇA 
PARA COLETA Á VÁCUO N.º 23 – 
CAIXA COM 50 UNIDADES 

Dispositivo para Infusão Venosa 
Periférica, Com Aço Inox P/coleta 
Múltipla Trifuncional, c/dispositivo de 
Segurança, estéril, Com Asas Flexíveis 
de a Extensão de Prolongamento Tubo 
Em Vinil, flexível, incolor, transparente, 
Adaptador Luer. Embalado Em Material 
Que Promova Barreira Microbiana e 
Abertura Asséptica. Embalagem deverá 
conter N.º do lote, data de fabricação e 
validade, nome do responsável técnico. 
Validade mínima 2 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

1.500 Cx R$ 26,00 R$ 39.000,00 
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Registro na Anvisa. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação 
atual vigente. 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

24 CATETER/SCALP DE SEGURANÇA 
PARA COLETA Á VÁCUO N.º 21 – 
CAIXA COM 50 UNIDADES 

Dispositivo para Infusão Venosa 
Periférica Com Aço Inox P/coleta Múltipla 
Trifuncional, c/dispositivo de Segurança, 
estéril, Com Asas Flexíveis de a 
Extensão de Prolongamento Tubo Em 
Vinil, flexível, incolor, transparente, 
Adaptador Luer, Embalado Em Material 
Que Promova Barreira Microbiana e 
Abertura Asséptica, Embalagem deverá 
conter N.º do lote, data de fabricação e 
validade, nome do responsável técnico, 
Validade mínima 2 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação 
atual vigente. 

500 Cx R$ 26,00 R$ 13.000,00 

25 CATETER/SCALP DE SEGURANÇA 
PARA COLETA Á VÁCUO N.º 23 – 
CAIXA COM 50 UNIDADES 

Dispositivo para Infusão Venosa 
Periférica, Com Aço Inox P/coleta 
Múltipla Trifuncional, c/dispositivo de 
Segurança, estéril, Com Asas Flexíveis 
de a Extensão de Prolongamento Tubo 
Em Vinil, flexível, incolor, transparente, 
Adaptador Luer. Embalado Em Material 
Que Promova Barreira Microbiana e 
Abertura Asséptica. Embalagem deverá 
conter N.º do lote, data de fabricação e 
validade, nome do responsável técnico. 
Validade mínima 2 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. Apresentação do 

500 Cx R$ 26,00 R$ 13.000,00 
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produto deverá obedecer a legislação 
atual vigente. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 08/09/2.021 
 
PROCESSO: 288/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 163/21 – ATA DE REGISTRO: 306/21 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material descartável para a 
Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: CURAMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

11 COLETOR PERFURO – CORTANTE – 
CAPACIDADE 13 L – UNIDADE 

Coletor de Artigos Perfuro-cortantes"; 
Capacidade 13 Litros, Confeccionado 
Com Material Resistente; Impermeavel 
Internamente Com Um Saco E/ou a 
Bandeja Interna Recobrindo Em No 
Minimo 2/3; de Modo a Nao Permitir o 
Extravazamento de Qualquer 
Substancia; Boca Adaptavel para 
Dispensa de Materiais de Varios 
Tamanhos Com Asas; Tampa de 
Vedacao Completa Com Dupla Trava de 
Segurança. 

15.000 Un. R$ 5,94 R$ 89.100,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

16 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM 
ROSCA 

Seringa Descartável Bico Tipo Luer Look, 
Estéril, 3 Ml Sem Agulha – Unidade 

Seringa Descartável Em Plástico, 
atóxico, apirogênico Integro, 
transparente. Apresentando Rigidez e 
Resistência Mecânica Na Sua Utilização, 
Corpo Com Graduação Milimetrada, 
Embolo Com Borracha Atoxica Na Ponta, 
Bico LUER LOOK, Estéril Siliconada 
Com Capacidade de 03ml. Sem Agulha, 
embalada Individualmente Em Material 
Que Promova Barreira Microbiana e 
Abertura Asséptica, o Produto Devera 
Ser Entregue Com Laudo Analítico 

25.000 Un. R$ 0,25 R$ 6.250,00 
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Laboratorial Que Comprove o 
Cumprimento Da NBR ISO 7886 e 
Legislação Atual Vigente. Embalagem 
deverá conter N.º do lote, e data de 
fabricação e validade, nome do 
responsável técnico. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

18 SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM 
ROSCA 

Seringa Descartável Bico Tipo Luer Look, 
Estéril, 5 Ml Sem Agulha – Unidade 

Seringa Descartável Em Plástico, 
atoxico, apirogênico Integro, 
transparente, Apresentando Rigidez e 
Resistência Mecânica Na Sua Utilização, 
Corpo Com Graduação Milimetrada, 
Embolo Com Borracha Atoxica Na Ponta, 
Bico LUER LOOK, Estéril Siliconada 
Com Capacidade de 05ml Sem Agulha, 
embalada Individualmente Em Material 
Que Promova Barreira Microbiana e 
Abertura Asséptica o Produto Devera Ser 
Entregue Com Laudo Analítico 
Laboratorial Que Comprove o 
Cumprimento Da NBR ISO 7886 e 
Legislação Atual Vigente. Embalagem 
deverá conter N.º do lote, data de 
fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

15.000 Un. R$ 0,23 R$ 3.450,00 

19 SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML – 
SEM AGULHA 

Seringa Desc. Bico Slip, 10ml, S/Agulha, 
Estéril – Unidade 

Seringa Descartável Em Plástico, 
atóxico, apirogênico Polipropileno, 
atóxica, Apresentando Rigidez e 
Resistência, Corpo Com Com 
Graduação Milimetrada, Embolo Com 
Borracha Na Ponta Bico Slip, Esterilizado 
Em Raios Gama Ou Oxido de Etileno 
Siliconizada Com Capacidade de 10ml, 
Sem Agulha, embalada Em Material Que 

15.000 Un. R$ 0,37 R$ 5.550,00 
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Promova Barreira Microbiana e Abertura 
Asseptica, o Produto Devera Ser 
Entregue Com Laudo Analítico 
Laboratorial Que Comprove o 
Cumprimento da NBR ISO 7886 e 
Legislação Atual Vigente. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de 
fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

26 COLETOR PERFURO – CORTANTE – 
CAPACIDADE 13 L – UNIDADE 

Coletor de Artigos Perfuro-cortantes"; 
Capacidade 13 Litros, Confeccionado 
Com Material Resistente; Impermeavel 
Internamente Com Um Saco E/ou a 
Bandeja Interna Recobrindo Em No 
Minimo 2/3; de Modo a Nao Permitir o 
Extravazamento de Qualquer 
Substancia; Boca Adaptavel para 
Dispensa de Materiais de Varios 
Tamanhos Com Asas; Tampa de 
Vedacao Completa Com Dupla Trava de 
Segurança. 

5.000 Un. R$ 5,94 R$ 29.700,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 08/09/2.021 
 
PROCESSO: 288/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 163/21 – ATA DE REGISTRO: 307/21 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material descartável para a 
Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: DECIO CAMARGO – PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 
LTDA EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

14 TUBO COLETA DE SANGUE Á VÁCUO 
DE PLÁSTICO – VERMELHO – PCT/ 
100 UNIDADES 

Tubo Para Coleta De Sangue A Vácuo 
Em Plástico S/Anticoagulante 10 Ml 
Tampa Vermelha Tubo para Coleta de 
Sangue a Vácuo em Plástico, 
transparente/translúcido, estéril Sem 
Anticoagulantes Tampa Na Cor Vermelha, 
com Capa Protetora Em Polímero 

375 Pcte R$ 66,40 R$ 24.900,00 
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Resistente para Aspiração de 10 a 11 ml 
Tubo de Aproximadamente 13x75 mm 
Com Identificação No Tubo Com o Nome 
do Reagente, validade, formula, 
capacidade Acondicionado Em Caixa 
Com Proteção entre os Tubos Constar No 
Rotulo do Produto Nº. de Lote, Data de 
Fabricação/validade, Fórmula e 
Procedência Embalagem deverá conter 
N.º lo lote, data de fabricação e validade, 
nome do responsável técnico, Garantia 
contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

29 TUBO COLETA DE SANGUE Á VÁCUO 
DE PLÁSTICO – VERMELHO – PCT/ 
100 UNIDADES 

Tubo Para Coleta De Sangue A Vácuo 
Em Plástico S/Anticoagulante 10 Ml 
Tampa Vermelha Tubo para Coleta de 
Sangue a Vácuo em Plástico, 
transparente/translúcido, estéril Sem 
Anticoagulantes Tampa Na Cor Vermelha, 
com Capa Protetora Em Polímero 
Resistente para Aspiração de 10 a 11 ml 
Tubo de Aproximadamente 13x75 mm 
Com Identificação No Tubo Com o Nome 
do Reagente, validade, formula, 
capacidade Acondicionado Em Caixa 
Com Proteção entre os Tubos Constar No 
Rotulo do Produto Nº. de Lote, Data de 
Fabricação/validade, Fórmula e 
Procedência Embalagem deverá conter 
N.º lo lote, data de fabricação e validade, 
nome do responsável técnico, Garantia 
contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  

125 Pcte R$ 66,40 R$ 8.300,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 08/09/2.021 
 
PROCESSO: 288/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 163/21 – ATA DE REGISTRO: 308/21 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material descartável para a 
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Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

20 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML – SEM 
ROSCA SEM AGULHA 

Seringa Descartável 20ml Sem Agulha – 
Unidade 

Seringa Descartável Em Plástico, atoxico, 
apirogênico, Com Seringa Resistente, 
Nítida e Indelével Apresentando Rigidez e 
Resistência Mecânica, Corpo Com 
Graduação a cada 1 ml, Marcas 
Numéricas a cada 5ml, Embolo Com Anel 
de Vedação Em Borracha, Com Anel de 
Retenção No Cilindro, Bico Sem Rosca, 
Estéril, Siliconada, Com Deslizamento 
Suave e Uniforme, Com Capacidade de 
20 ml, Sem Agulha, Embalado Em 
Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asseptica, o 
Produto Devera Ser Entregue Com Laudo 
Analitico Laboratorial Que Comprove o 
Cumprimento da NBR ISO 7886 e 
Legislação Atual Vigente. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de 
fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

15.00
0 

Un. R$ 0,65 R$ 9.750,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 08/09/2.021 
 
PROCESSO: 066/22 – PREGÃO ELETRÔNICO: 040/22 – ATA DE REGISTRO: 145/22 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de toner para impressora Samsung Printer 
Press M2835DW ou compatível para as Unidades de Saúde, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 
EPP 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

01 Toner Para Impressora Samsung Printer 
Press M2835DW ou Compatível. 
Referência: Unidade. 

100 Un. R$ 55,00 R$ 5.500,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 03/06/2022 
 
PROCESSO: 075/22 – PREGÃO ELETRÔNICO: 048/22 – ATA DE REGISTRO: 101/22 
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OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material gráfico para todas as 
Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: RAFAELA CORREIA DANTAS – COMERCIAL E GRAFICA DANTAS EIRELI 
LOTE 05 – CEREST 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

01 Descrição: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE 
ACIDENTE DE TRABALHO. Dimensões 
aproximada: A4 – 210mm x 297mm. Escrita: 
FRENTE E VERSO. Referência: blocos/50 
unidades. 

100 Bl. R$ 4,80 R$ 480,00 

02 Descrição: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 
SAÚDE DO TRABALHO. Dimensões 
aproximada: A4 – 210mm x 297mm. Escrita: 
FRENTE E VERSO. Referência: blocos/50 
unidades. 

100 Bl. R$ 4,80 R$ 480,00 

03 Descrição: VISITA TÉCNICA. Dimensões 
aproximada: A4 – 210mm x 297mm. Escrita: 
FRENTE. Referência: blocos/50 unidades. 

02 Bl. R$ 129,65 R$ 259,30 

04 Descrição: RAAT – RELATÓRIO DE 
ATENDIMENTO AO ACIDENTADO DO 
TRABALHO. Dimensões aproximada: A4 – 
210mm x 297mm. Escrita: FRENTE. 
Referência: blocos/50 unidades. 

100 Bl. R$ 4,79 R$ 479,00 

Valor Global Lote 05: R$ 1.698,30 (hum mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta 
centavos) 

 
LOTE 06 – DESS 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário 

01 Descrição: GUIA DE ENCAMINHAMENTO MÉDICO 
(GEM). Deverão conter 50 folhas numeradas em duas vias 
(totalizando 100 fls), sendo que a primeira na cor branca e 
a segunda na cor amarelo, papel copiativo e ambas com 
dimensões de 14,5 x 20 cm. Numerados – a definir na 
solicitação da Autorização de Empenho (AE). Referência: 
Blocos/ 100 unidades. 

500 Bl. R$ 6,30 

Valor Global Lote 06: R$ 3.150,00 (Três mil, cento e cinquenta reais) 

 
LOTE 07 – TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

01 Descrição: CARTÃO GESTANTE. Modelo: 
Papel cartão 180 gramas – dobra em 3 

3.000 Un. R$ 0,48 R$ 1.440,00 

128Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 05 de setembro de 2022 Ano VI | Edição nº 1380 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

partes – Medidas aproximadas: fechada: 19,5 
x 29,5 e aberta: 27,5 x 19,5. Referência: 
Unidade. 

02 Descrição: ENVELOPES PRONTUÁRIOS. 
Modelo: papel Ktaft – papel pardo liso. 
Medida aproximada: 22,5 x 33,5 – 80 g. 
Referência: Unidade. 

50.000 Un. R$ 0,56 R$ 
28.000,00 

03 Descrição: RECEITUÁRIO CONTROLADO – 
NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B2 – AZUL –1. 
Dimensões: Medida aproximada: 10,5 x 23,5 
cm – Folha azul com impressão em preto. 
Numerados – a definir na solicitação da 
Autorização de Empenho (AE). Referência: 
Blocos/50 unidades. 

1.000 Bl. R$ 2,27 R$ 2.270,00 

04 Descrição: RECEITUÁRIO BRANCO. 
Dimensões: Medida aproximada: 21 x 13 – 
70 g. Impressão em preto. Referência: 
Blocos/50 unidades. 

10.000 Bl. R$ 1,52 R$ 
15.200,00 

05 Descrição: MAPA DE CONSULTA – (FRA). 
Medidas aproximadas: 21,5 x 40 cm. 
Referência: Blocos/100 unidades. 

1.520 Bl. R$ 6,52 R$ 9.910,40 

06 Descrição: FICHA DE REQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E 
TERAPIA (SADT) MODELO NOVO. Medida 
aproximada: 18 x 16 cm. Referência: 
Blocos/100 fls. 

1.000 Bl. R$ 3,17 R$ 3.170,00 

Valor Global Lote 07: R$ 59.990,40 (Cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais e 
quarenta centavos) 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 07/06/2022 
 
PROCESSO: 094/22– PREGÃO ELETRÔNICO: 055/22 – ATA DE REGISTRO: 105/22 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de rodízios (rodas) para cama hospitalar 
e maca compatível com a marca Renascer para uso no Pronto Socorro, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME 
 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

01 Rodízio com freio – unidade. Descrição: 
Referência: GLE 612 BPE G. GLE – Rodízio 
giratório com parafuso central medindo 1/2" 
x 25mm. 612 – Roda com diâmetro externo 

100 Un. R$ 126,00 R$ 12.600,00 
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de 6" x 1.1/4" de largura. BPE – Roda em 
PVC cinza com rolamento de esferas no 
eixo. G – freio. Capacidade de carga: 125 Kg 
por peça 

02 Rodízio sem freio – unidade. Descrição: 
Referência: GLE 612 BPE. GLE – Rodízio 
giratório com parafuso central medindo 1/2" 
x 25mm. 612 – Roda com diâmetro externo 
de 6" x 1.1/4" de largura. BPE – Roda em 
PVC cinza com rolamento de esferas no 
eixo. SEM freio. Capacidade de carga: 125 
Kg por peça. 

100 Un. R$ 153,04 R$ 15.304,00 

Valor Global: R$ 27.904,00 (Vinte e sete mil, novecentos e quatro reais) 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 01/06/2022 
 
PROCESSO: 101/22 – PREGÃO ELETRÔNICO: 057/22 – ATA DE REGISTRO: 103/22 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao 
atendimento de pacientes de Ambulatório DST/AIDS, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal da Saúde 
DETENTORA: ALFA & ÔMEGA – COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

02 AZITROMICINA 500MG 900 Com. R$ 1,39 R$ 1.251,00 

05 DOXICICLINA, CLORIDRATO 100MG 900 Com. R$ 1,42 R$ 1.278,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 02/06/2.022 
 
PROCESSO: 101/22 – PREGÃO ELETRÔNICO: 057/22 – ATA DE REGISTRO: 104/22 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao 
atendimento de pacientes de Ambulatório DST/AIDS, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal da Saúde 
DETENTORA: ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA EPP 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

09 ITRACONAZOL 100MG 1.000 Cap. R$ 1,18 R$ 1.180,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 02/06/2.022 
 
PROCESSO: 110/22 – PREGÃO ELETRÔNICO: 060/22 – ATA DE REGISTRO: 143/22 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de curativo solosite gel 85G – marca Smith 
& Nephew para atender paciente de Mandado Judicial, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal da Saúde 
DETENTORA: QUARTIMED HOSPITALAR LTDA EPP 
 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

01 Descrição: Solosite gel – Marca Smith & 250 Tubo R$ 58,00 R$ 14.500,00 
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Nephew é um Hidrogel amorfo, 
transparente, não estéril, possui a mesma 
composição do INTRASITE™GEL com 
adição de hidratante (alantoína), 
umectante (glicerina) e preservativos 
(metilparabeno e propilparabeno), que 
hidrata a ferida e agiliza o desbridamento 
autolítico do tecido necrótico. Referência: 
Tubo de 85 Gramas. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 01/06/2022 
 
PROCESSO: 115/22 – PREGÃO ELETRÔNICO: 065/22 – ATA DE REGISTRO: 146/22 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de cadeiras para o Gabinete do Prefeito 
e Dependências, conforme solicitação do Gabinete do Prefeito 
DETENTORA: G. DIAS DEPIZOLI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA ME 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

02 Cadeira Presidente em Couro pu 
Reclinável. Descrição: Cadeira Presidente 
em Couro pu Reclinável com encosto com 
sistema reclinável que vai até 150º com 
estrutura em madeira, estofado e revestido 
em couro pu; sistema relax que permite que 
a cadeira acompanhe o movimento do seu 
corpo; Base giratória em polipropileno com 
rodízios anti-risco; Regulagem de altura 
através do pistão a gás; Suporta até 150 Kg; 
Encosto: Largura: 51cm; Altura: 89cm 
(atrás) / 72cm (frente); Profundidade: 15cm; 
Altura máxima até o chão: 118cm Altura 
mínima até o chão: 110cm; Assento: 
Profundidade: 53cm; Largura: 57cm; Altura 
máxima até o chão: 58cm; Altura mínima até 
o chão: 45cm; Braços: Comprimento:43; cm 
Altura: 31cm; Largura: 9cm. 

15 Un. R$ 992,95 R$ 14.894,25 

03 Cadeira Interlocutor em Couro Pu. 
Descrição: Cadeira Interlocutor em Couro 
Pu u Preta PEL-9023V; Base fixa tipo 
"esqui" em aço muito resistente na cor 
preta; Encosto e assento com estrutura 
reforçada em madeira Espuma com 
densidade controlada revestido em couro 
pu; Braços em polipropileno; Medidas 
Encosto Largura: 45cm; Altura: 45cm; Altura 

15 Un. R$ 614,33 R$ 9.214,95 
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até o chão: 91cm; Assento Profundidade: 
45cm; Largura: 46cm; Altura até o chão: 
48cm; Braços Comprimento: 38cm; Largura: 
3cm; Altura até o chão: 68cm. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 03/06/2022 
 
PROCESSO: 124/22 – PREGÃO ELETRÔNICO: 070/22 – ATA DE REGISTRO: 141/22 
OBJETO: Contratação de empresa especializada, através de registro de preços, para 
fornecimento de massa asfáltica e emulsão asfáltica, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Transportes e Serviços 
DETENTORA: M.S.AZUAGUA E CERIGATTO LTDA ME 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

01 Massa asfáltica CBUQ Concreto 
usinado a quente. 

3.000 T R$ 660,00 R$ 1.980.000,00 

02 Emulsão asfáltica RR – 2C. 30.000 Kg R$ 8,30 R$ 249.000,00 

Valor Global: R$ 2.229.000,00 (Dois milhões, duzentos e vinte e nove mil reais) 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 01/06/2.022 
 
PROCESSO: 390/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 047/2021 – ATA DE REGISTRO: 
412/2021 
OBJETO:  registro de preços para eventual fornecimento e implantação futura de 20 (vinte) 
coberturas de passageiros de ônibus, conforme edital. 
KG2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Modelo 01) 10 (dez) unidades de cobertura em tubos e perfis de aço ASTM A36, fechamento 
em chapa metálica e vidro temperado em 8mm, cobertura em policarbonato alveolar 6mm 
branco, opções: ACM e/ ou chapa, branco com assentos em chapas metálicas com 
desengraxante, enxague, fosfatização e base de resina alquídica reticulada com resina amínica, 
pintura por processo eletrostático com textura e comprovação de camada depositada. Medidas: 
múltiplos 4,00 metros, avanço: 2,00 metros, conforme foto anexa ao edital. 
Modelo 02) 10 (dez) unidades de cobertura com estrutura em tubos e perfis de aço ASTM 
A36 galvanizado, cobertura de fibra de vidro laminada em resina poliester auto extinguível 
com gel isofitálico sem emendas, assentos em chapas metálicas com desengraxante, 
enxague, fosfatização e base de resina alquídica reticulada com resina amínica, pintura por 
processo eletrostático com textura e comprovação de camada depositada. Medidas: 
múltiplos 3,00/4,00 metros, avanço: 2,00 metros, conforme foto anexa ao edital. 

O valor global da ata de registro de preços é de R$ 216.445,40 (duzentos e 
dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos). 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 25/11/2021 
 

PROCESSO: 396/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 049/2021 – ATA DE REGISTRO: 
420/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual locação futura de artefatos de concreto para 
conservação de vias públicas e estradas vicinais, conforme edital. 
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 
 

LOTE 01 - LAJOTAS 

Item Unidade Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
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(Unit. X Qtd.) 
1 m² 8.000 Lajota sextavada 30X30cm com 

espessura de 8cm – piso de 
concreto; de pedrisco e cimento; 
com formato sextavado, 
intertravado; com dimensões 30X30 
cm; com espessura de 8cm; na cor 
natural; para ser utilizado em local 
com tráfego de veículos comerciais 
de linha, fck 35 MPA, conforme 
NBR 9781. 

R$ 62,00 R$ 496.000,00 

Custo Estimado Global: R$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis mil reais) 
 

LOTE 02 – GUIAS 

Item Unidade Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
(Unit. X Qtd.) 

1 Uni. 2.000 Guia pré moldada reta – guia de 
concreto /meio fio; nas dimensões: 
comprimento 1,00m, largura 0,23m, 
espessura da base 0,11 cm, topo 
0,09m; de concreto; com resistência 
de no mínimo FCK 15 MPA, para 
ser utilizado em montagem de 
drenagem superficial de plataforma. 

R$ 25,66 R$ 51.320,00 

2 Uni. 100 Guia pré moldada reta – guia de 
concreto / meio fio; nas dimensões: 
comprimento 0,80m, largura 0,20m, 
espessura da base 0,5 cm; de 
concreto; com resistência de no 
mínimo FCK 15 MPA, para ser 
utilizado em praças, parques e 
jardins. 

R$ 19,20 R$ 1.920,00 

Custo Estimado Global: R$ 53.240,00 (cinqüenta e três mil, duzentos e quarenta reais) 
 

LOTE 03 – TUBOS E CANALETAS 

Item Unidade Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
(Unit. X Qtd.) 

1 Uni. 150 Tubo de concreto armado DN 
400mm (diâmetro), comprimento útil 
1.000mm; classe PA-1; para águas 
pluviais; com encaixe tipo ponta e 
bolsa; com espessura de parede 
compativel com a classe PA-1; 
conforme norma ABNT NBR 8890. 

R$ 93,23 R$ 13.984,50 

2 Uni. 300 Tubo de concreto armado DN 
600mm (diâmetro), comprimento útil 
1.000mm; classe PA-2; para águas 
pluviais; com encaixe tipo ponta e 

R$ 180,87 R$ 54.261,00 
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bolsa; com espessura de parede 
compativel com a classe PA-2; 
conforme norma ABNT NBR 8890. 

3 Uni. 500 Tubo de concreto armado DN 
800mm (diâmetro), comprimento útil 
1.000mm; classe PA-2; para águas 
pluviais; com encaixe tipo ponta e 
bolsa; com espessura de parede 
compativel com a classe PA-2; 
conforme norma ABNT NBR 8890. 

R$ 389,64 R$ 194.820,00 

4 Uni. 200 Tubo de concreto armado DN 
1.200mm (diâmetro), comprimento 
útil 1.000mm; classe PA-2; para 
águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de 
parede compativel com a classe 
PA-2; conforme norma ABNT NBR 
8890. 

R$ 501,70 R$ 100.340,00 

5 Uni. 200 Tubo de concreto armado DN 
1.500mm (diâmetro), comprimento 
útil 1.000mm; classe PA-2; para 
águas pluviais; com encaixe tipo 
ponta e bolsa; com espessura de 
parede compativel com a classe 
PA-2; conforme norma ABNT NBR 
8890. 

R$ 939,30 R$ 187.860,00 

6 Uni. 500 Canaleta meia cana ou tubo de 
concreto simples DN 400mm, 
comprimento útil 1.000mm; classe 
PS-2; para águas pluviais; com 
encaixe tipo ponta e bolsa; com 
espessura de parede compativel 
com a classe; conforme norma 
ABNT NBR 8890. 

R$ 64,22 R$ 32.110,00 

Custo Estimado Global: R$ 583.375,50 (quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e 
setenta e cinco reais e cinqüenta centavos) 
 

LOTE 05 – ANEL 

Item Unidade Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
(Unit. X Qtd.) 

1 Uni. 50 Anel de concreto com argolas de 
aço çiso na medida de 1,60m 
(diâmetro) X 0,50m (altura) X 0,45 
m (espessura mínima), produzidos 
com armação, junta rígida e encaixe 
macho e fêmea, para utilização na 
execução de poços. 

R$ 399,66 R$ 19.983,00 

2 Uni. 40 Anel de concreto com argolas de R$ 408,33 R$ 16.333,20 
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aço çiso na medida de 1,60m 
(diâmetro) X 0,50m (altura) X 0,45 
m (espessura mínima), produzidos 
com armação, junta rígida e encaixe 
macho e fêmea, para utilização na 
execução de fosas sépticas. 

Custo Estimado Global: R$ 36.317,20 (trinta e seis mil, trezentos e dezessete reais e vinte 
centavos) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 03/12/2021 
 

PROCESSO: 317/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 185/2021 – ATA DE REGISTRO: 
374/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de limpeza 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP 
 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

39 75 Cxs. COPO DESCARTÁVEL 50 ml – caixa com 
50 pacotes de 100 unidades cada. Copo 
descartável em polipropileno, com 
capacidade mínima para 50 ml, na cor 
cristal (transparente), acondicionado em 
mangas com 100 unidades, as mangas não 
podem estar violadas, deverá constar 
impresso na manga a capacidade total de 
massa dos corpos e quantidade, e o peso 
mínimo de cada copo, os copos devem 
conter gravado de forma indelével: Em 
relevo a marca ou identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do 
material para reciclagem conforme NBR 
13230/ 2.008 e alterações posteriores, os 
copos deverão estar em conformidade com 
certificação compulsória INMETRO NBR 
14865 vigente.  

R$ 99,99 R$ 7.499,25 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/11/2021 
 

PROCESSO: 317/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 185/2021 – ATA DE REGISTRO: 
373/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de limpeza 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 
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28 375 Pcts. SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO 
– 15 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES –  
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 39 cm largura 
x 58 cm altura; branco leitoso; com símbolo 
de resíduo infectante, Classe II, Tipo B; com 
capacidade de 15 litros; o material deverá 
estar em conformidade com as Normas 
ABNT NBR 9191 e NBR 7500. Embalagem 
com 100 unidades.  

R$ 10,00 R$ 3.750,00 

34 75 Unid. DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO – 
Dispenser para sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade para 800ml, 
confeccionado em plástico ABS de baixa 
densidade e alta resistência, com visor 
frontal ou transparência que possibilite a 
visualização do nível de produto, com 
sistema de abertura através de chave e por 
pressão. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem apropriada.  

R$ 20,75 R$ 1.556,25 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/11/2021 
 

PROCESSO: 317/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 185/2021 – ATA DE REGISTRO: 
377/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de limpeza 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA EIRELI ME 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

04 75 Unid. RODO METÁLICO DE 100 CM COM CABO 
E COM BORRACHA SIMPLES - UNIDADE. 
Rodo, com cepa de alumínio, cepa medindo 
100 cm, com 2 borrachas, borracha natural, 
com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm), capa 
pesando 385g, cabo em alumínio, com 
rosca).  

R$ 49,98 R$ 3.748,50 

19 150 Pcts. PANO MULTIUSO PERFURADO 55X33 – 
PACOTE COM 5 UNIDADES – Pano 
multiúso, de fibra de viscose, resina, vinil 
acrílica, corante, agente bacteriostático, 
medindo 58cmx33cm, na cor azul, 
acondicionado em embalagem apropriada.  

R$ 2,00 R$ 300,00 

24 375 Pcts. SACO PARA LIXO PRETO – 15 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES –  Reforçado, de 
polietileno com capacidade para 15 litros na 
cor preta. Embalagem com 100 unidades. O 

R$ 10,90 R$ 4.087,50 
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produto deve estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056.  

25 750 Pcts. SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO 
– 100 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES – 
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 75 cm largura 
x 105 cm altura; branco leitoso; com símbolo 
de resíduo infectante, Classe II, Tipo B; com 
capacidade de 100 litros; o material deverá 
estar em conformidade com as Normas 
ABNT NBR 9191 e NBR 7500. Embalagem 
com 100 unidades.  

R$ 40,30 R$ 30.225,00 

26 375 Pcts. SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO 
– 50 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES –  
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 63 cm largura 
x 80 cm altura; branco leitoso; com símbolo 
de resíduo infectante, Classe II, Tipo B; com 
capacidade de 50 litros; o material deverá 
estar em conformidade com as Normas 
ABNT NBR 9191 e NBR 7500. Embalagem 
com 100 unidades.  

R$ 27,10 R$ 10.162,50 

27 375 Pcts. SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO 
– 30 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES – 
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 59 cm largura 
x 62 cm altura; branco leitoso; com símbolo 
de resíduo infectante, Classe II, Tipo B; com 
capacidade de 30 litros; o material deverá 
estar em conformidade com as Normas 
ABNT NBR 9191 e NBR 7500. Embalagem 
com 100 unidades  

R$ 18,70 R$ 7.012,50 

31 75 Unid. SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO COM 
300 ML- Saponáceo cremoso, princípio ativo 
linear alquilbenzeno sulfonato de sódio 
biodegradável, composições básicas 
coadjuvantes, espessante, alcalizantes; 
composição básica abrasivo, conservante, 
fragrância e veículo, pigmentos e PH de 
9,80 - 10,80 ,outras substâncias químicas 
permitidas, composição aromática clássico, 
acondicionado em frasco plástico, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA ) . 

R$ 3,50 R$ 262,50 

33 75 Unid. DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO – 
Dispenser para papel higiênico até 500 

R$ 25,00 R$ 1.875,00 
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metros, confeccionado em plástico ABS de 
baixa densidade e alta resistência, com 
sistema de abertura através de chave e por 
pressão. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem apropriada.  

35 75 Unid. DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHAS – Dispenser para Papel 
Toalha; de Plastico Abs de Alto Impacto; Na 
Cor Branca; Base Em Abs Cinza; No 
Formato Retangular; para Papel Interfolha 2 
Ou 3 Dobras, Com Capacidade de Ate 900 
Folhas; Com Dimensoes de 25 a 28 Cm de 
Largura.entre 35 a 38 Cm de Altura,entre 
10a 12 Cm de Profundide; Fixacao Na 
Parede Atraves de Buchas e Parafusos; 
Acompanha As Buchas e Parafusos para 
Fixacao Na Parede e Chave Em Abs 
P/abertura e Abastecimento; Com Visor para 
Controle de Reposicao de Papel,  

R$ 24,99 R$ 1.874,25 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

41 25 Unid. RODO METÁLICO DE 40 CM COM CABO 
E COM BORRACHA SIMPLES – UNIDADE. 
Rodo, com cepa de alumínio, cepa medindo 
40cm, com 2 borrachas, borracha natural, 
com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm), capa 
pesando 385g, cabo em alumínio, com 
rosca) . 

R$ 35,99 R$ 899,75 

42 25 Unid. RODO METÁLICO DE 100 CM COM CABO 
E COM BORRACHA SIMPLES - UNIDADE. 
Rodo, com cepa de alumínio, cepa medindo 
100 cm, com 2 borrachas, borracha natural, 
com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm), capa 
pesando 385g, cabo em alumínio, com 
rosca).  

R$ 49,98 R$ 1.249,50 

43 25 Unid. RODO METÁLICO DE 60 CM COM CABO 
E COM BORRACHA SIMPLES – UNIDADE. 
Rodo, com cepa de alumínio, cepa medindo 
60 cm, com 2 borrachas, borracha natural, 
com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm), capa 
pesando 385g, cabo em alumínio, com 
rosca).  

R$ 36,59 R$ 914,75 

48 25 Unid. BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO 10 LTS - 
Balde para uso doméstico reforçado, de 
polipropileno, com capacidade para 10 lts, 

R$ 7,95 R$ 198,75 
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sem tampa, com alça de metal  

50 75 Pare
s 

LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA TAMANHO M 
- PAR –  
Luva de Látex Natural, com forro de algodão 
(flocada), comprimento de 30 cm, espessura 
de 0,45 mm, com palma antiderrapante e 
virola tamanho médio, na cor amarela, o 
produto deverá ser entregue e 
acompanhado do CA – Registro do 
Ministério do Trabalho.)  

R$ 3,95 R$ 296,25 

51 75 Pare
s 

LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA TAMANHO G 
- PAR  - Luva de Látex Natural, com forro de 
algodão (flocada), comprimento de 30 cm, 
espessura de 0,45 mm, com palma 
antiderrapante e virola tamanho grande, na 
cor amarela, o produto deverá ser entregue 
e acompanhado do CA – Registro do 
Ministério do Trabalho.)  

R$ 3,95 R$ 296,25 

57 50 Pcts. PANO MULTIUSO PERFURADO 55X33 – 
PACOTE COM 5 UNIDADES – Pano 
multiúso, de fibra de viscose, resina, vinil 
acrílica, corante, agente bacteriostático, 
medindo 58cmx33cm, na cor azul, 
acondicionado em embalagem apropriada.  

R$ 2,00 R$ 100,00 

62 125 Pcts. SACO PARA LIXO PRETO – 15 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES –  Reforçado, de 
polietileno com capacidade para 15 litros na 
cor preta. Embalagem com 100 unidades. O 
produto deve estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056.  

R$ 10,90 R$ 1.362,50 

63 250 Pcts. SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO 
– 100 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES – 
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 75 cm largura 
x 105 cm altura; branco leitoso; com símbolo 
de resíduo infectante, Classe II, Tipo B; com 
capacidade de 100 litros; o material deverá 
estar em conformidade com as Normas 
ABNT NBR 9191 e NBR 7500. Embalagem 
com 100 unidades.  

R$ 40,30 R$ 10.075,00 

64 125 Pcts. SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO 
– 50 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES –  
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 63 cm largura 
x 80 cm altura; branco leitoso; com símbolo 
de resíduo infectante, Classe II, Tipo B; com 

R$ 27,10 R$ 3.387,50 
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capacidade de 50 litros; o material deverá 
estar em conformidade com as Normas 
ABNT NBR 9191 e NBR 7500. Embalagem 
com 100 unidades.  

65 125 Pcts. SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO 
– 30 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES – 
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 59 cm largura 
x 62 cm altura; branco leitoso; com símbolo 
de resíduo infectante, Classe II, Tipo B; com 
capacidade de 30 litros; o material deverá 
estar em conformidade com as Normas 
ABNT NBR 9191 e NBR 7500. Embalagem 
com 100 unidades  

R$ 18,70 R$ 2.337,50 

66 125 Pcts. SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO 
– 15 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES –  
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 39 cm largura 
x 58 cm altura; branco leitoso; com símbolo 
de resíduo infectante, Classe II, Tipo B; com 
capacidade de 15 litros; o material deverá 
estar em conformidade com as Normas 
ABNT NBR 9191 e NBR 7500. Embalagem 
com 100 unidades.  

R$ 13,90 R$ 1.737,50 

69 25 Unid. SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO COM 
300 ML- Saponáceo cremoso, princípio ativo 
linear alquilbenzeno sulfonato de sódio 
biodegradável, composições básicas 
coadjuvantes, espessante, alcalizantes; 
composição básica abrasivo, conservante, 
fragrância e veículo, pigmentos e PH de 
9,80 - 10,80 ,outras substâncias químicas 
permitidas, composição aromática clássico, 
acondicionado em frasco plástico, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos Adm. determinados pela 
ANVISA ) . 

R$ 3,50 R$ 87,50 

71 25 Unid. DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO – 
Dispenser para papel higiênico até 500 
metros, confeccionado em plástico ABS de 
baixa densidade e alta resistência, com 
sistema de abertura através de chave e por 
pressão. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem apropriada.  

R$ 25,00 R$ 625,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/11/2021 
 

PROCESSO: 317/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 185/2021 – ATA DE REGISTRO: 
371/2021 
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OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de limpeza 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

30 375 Pcts. ESPONJA DE LÃ DE AÇO – PACOTE COM 
8 UNIDADES – Esponja de lã de aço, 
composto de aço carbono, acondicionado 
em saco plástico, embalado em forma 
adequada, 8 unidades por embalagem.  

R$ 1,24 R$ 465,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

68 125 Pcts. ESPONJA DE LÃ DE AÇO – PACOTE COM 
8 UNIDADES – Esponja de lã de aço, 
composto de aço carbono, acondicionado 
em saco plástico, embalado em forma 
adequada, 8 unidades por embalagem.  

R$ 1,24 R$ 155,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/11/2021 
 

PROCESSO: 317/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 185/2021 – ATA DE REGISTRO: 
372/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de limpeza 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
PRIMUS MAGAZINE LTDA ME 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

03 75 Unid. RODO METÁLICO DE 40 CM COM CABO 
E COM BORRACHA SIMPLES – UNIDADE. 
Rodo, com cepa de alumínio, cepa medindo 
40cm, com 2 borrachas, borracha natural, 
com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm), capa 
pesando 385g, cabo em alumínio, com 
rosca) . 

R$ 10,99 R$ 824,25 

05 75 Unid. RODO METÁLICO DE 60 CM COM CABO 
E COM BORRACHA SIMPLES – UNIDADE. 
Rodo, com cepa de alumínio, cepa medindo 
60 cm, com 2 borrachas, borracha natural, 
com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm), capa 
pesando 385g, cabo em alumínio, com 
rosca).  

R$ 14,16 R$ 1.062,00 

06 150 Unid. VASSOURA DE NYLON – Vassoura de R$ 10,49 R$ 1.573,50 
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nylon, tipo noviça, com capa, com cerdas de 
nylon, base plástica nas medidas aprox. 
comp x larg. x alt. (25cm x 3,5cm x 5,5 cm) 
plumada, com no minimo 80 tufos, com no 
mínimo 20 fios cada tufo, cabo de madeira 
plastificada medindo aproximadamente 
1,20cm com rosca em pp e gancho plástico. 
Deverá constar etiqueta no produto com 
dados de identificação do fabricante e 
marca. 

07 75 Unid. ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM 
SUPORTE -  
Escova para limpeza, sanitária, tipo 
vassourinha, com suporte, base com 4 cm 
de diâmetro, com cerdas em fibra de nylon 
sintético, com suporte, sem alça, medindo 
no mínimo 20 cm (comprimento), mínimo de 
15 cerdas por unidade) . 

R$ 4,62 R$ 346,50 

08 75 Unid. ESCOVA DE NYLON GROSSA PARA 
LIMPEZA - Escova para limpeza, geral, 
modelo oval, base de polipropileno, 
(13x7x1,5) cm, com cerdas em nylon 
sintético, sem alça, sem cabo, na cor 
amarela, mínimo de 15 cerdas por tufos.  

R$ 2,34 R$ 175,50 

09 75 Unid. BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO 20 LTS - 
Balde para uso doméstico reforçado, de 
polipropileno, com capacidade para 20 lts, 
sem tampa, com alça de metal . 

R$ 12,64 R$ 948,00 

10 75 Unid. BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO 10 LTS - 
Balde para uso doméstico reforçado, de 
polipropileno, com capacidade para 10 lts, 
sem tampa, com alça de metal  

R$ 6,19 R$ 464,25 

11 225 Pare
s 

LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA TAMANHO P 
- PAR  - Luva de Látex Natural, com forro de 
algodão (flocada), comprimento de 30 cm, 
espessura de 0,45 mm, com palma 
antiderrapante e virola tamanho pequeno, 
na cor amarela, o produto deverá ser 
entregue e acompanhado do CA – Registro 
do Ministério do Trabalho.)  

R$ 2,34 R$ 526,50 

12 225 Pare
s 

LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA TAMANHO M 
- PAR –  
Luva de Látex Natural, com forro de algodão 
(flocada), comprimento de 30 cm, espessura 
de 0,45 mm, com palma antiderrapante e 
virola tamanho médio, na cor amarela, o 
produto deverá ser entregue e 

R$ 2,34 R$ 526,50 
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acompanhado do CA – Registro do 
Ministério do Trabalho.)  

13 225 Pare
s 

LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA TAMANHO G 
- PAR  - Luva de Látex Natural, com forro de 
algodão (flocada), comprimento de 30 cm, 
espessura de 0,45 mm, com palma 
antiderrapante e virola tamanho grande, na 
cor amarela, o produto deverá ser entregue 
e acompanhado do CA – Registro do 
Ministério do Trabalho.)  

R$ 2,34 R$ 526,50 

32 22 Unid. MANGUEIRA PARA JARDIM – Mangueira 
para jardim, fabricada em PVC flexível. 
Composta de esguicho e terminal de 
torneira, com 30 metros de comprimento. 
Embalado individualmente. Constar na 
embalagem: marca e dados de identificação 
do fabricante.  

R$ 39,99 R$ 879,78 

36 15 Unid. VASSOURA PARA LIMPEZA DE TETO - 
Vassoura para limpeza de teto, com cabo de 
aproximadamente de 2,4 metros. O produto 
deve conter etiqueta com dados do produto 
e do fabricante.  

R$ 19,99 R$ 299,85 

38 75 Unid. LIXEIRA COLETOR RETANGULAR COM 
PEDAL DE 50 LITROS - Cesto e tampa 
injetados em plástico polipropileno (PP) e a 
haste e pedal são confeccionados com 
plástico resistente. O acionamento da tampa 
é feito através de pedal 
com duas rodas para locomoção do cesto e 
um  aro para fixação do saco de lixo; 
Dimensões Aproximadas:  72,0cm x 44,0cm 
x 33,0cm  (Altura x Comprimento x Largura). 
Capacidade – 50 L 

R$ 119,99 R$ 8.999,25 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

46 25 Unid. ESCOVA DE NYLON GROSSA PARA 
LIMPEZA - Escova para limpeza, geral, 
modelo oval, base de polipropileno, 
(13x7x1,5) cm, com cerdas em nylon 
sintético, sem alça, sem cabo, na cor 
amarela, mínimo de 15 cerdas por tufos.  

R$ 2,34 R$ 58,50 

49 75 Pare
s 

LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA TAMANHO P 
- PAR  - Luva de Látex Natural, com forro de 
algodão (flocada), comprimento de 30 cm, 

R$ 2,34 R$ 175,50 
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espessura de 0,45 mm, com palma 
antiderrapante e virola tamanho pequeno, 
na cor amarela, o produto deverá ser 
entregue e acompanhado do CA – Registro 
do Ministério do Trabalho.)  

70 08 Unid. MANGUEIRA PARA JARDIM – Mangueira 
para jardim, fabricada em PVC flexível. 
Composta de esguicho e terminal de 
torneira, com 30 metros de comprimento. 
Embalado individualmente. Constar na 
embalagem: marca e dados de identificação 
do fabricante.  

R$ 39,99 R$ 319,92 

72 25 Unid. DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO – 
Dispenser para sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade para 800ml, 
confeccionado em plástico ABS de baixa 
densidade e alta resistência, com visor 
frontal ou transparência que possibilite a 
visualização do nível de produto, com 
sistema de abertura através de chave e por 
pressão. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem apropriada.  

R$ 22,97 R$ 574,25 

73 25 Unid. DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHAS – Dispenser para Papel 
Toalha; de Plastico Abs de Alto Impacto; Na 
Cor Branca; Base Em Abs Cinza; No 
Formato Retangular; para Papel Interfolha 2 
Ou 3 Dobras, Com Capacidade de Ate 900 
Folhas; Com Dimensoes de 25 a 28 Cm de 
Largura.entre 35 a 38 Cm de Altura,entre 
10a 12 Cm de Profundide; Fixacao Na 
Parede Atraves de Buchas e Parafusos; 
Acompanha As Buchas e Parafusos para 
Fixacao Na Parede e Chave Em Abs 
P/abertura e Abastecimento; Com Visor para 
Controle de Reposicao de Papel,  

R$ 23,00 R$ 575,00 

74 05 Unid. VASSOURA PARA LIMPEZA DE TETO - 
Vassoura para limpeza de teto, com cabo de 
aproximadamente de 2,4 metros. O produto 
deve conter etiqueta com dados do produto 
e do fabricante.  

R$ 19,99 R$ 99,95 

75 25 Unid. LIXEIRA COLETOR RETANGULAR COM 
PEDAL DE 100 LITROS  - Cesto e tampa 
injetados em plástico polipropileno (PP) e a 
haste e pedal são confeccionados com 
plástico resistente. O acionamento da tampa 
é feito através de pedal com duas rodas 
para locomoção do cesto e um  aro para 

R$ 295,99 R$ 7.399,75 
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fixação do saco de lixo; Dimensões 
Aproximadas: 92,7cm x 55,5cm x 53,0cm  
(Altura x Comprimento x Largura). 
Capacidade – 100 l 

76 25 Unid. LIXEIRA COLETOR RETANGULAR COM 
PEDAL DE 50 LITROS - Cesto e tampa 
injetados em plástico polipropileno (PP) e a 
haste e pedal são confeccionados com 
plástico resistente. O acionamento da tampa 
é feito através de pedal 
com duas rodas para locomoção do cesto e 
um  aro para fixação do saco de lixo; 
Dimensões Aproximadas:  72,0cm x 44,0cm 
x 33,0cm  (Altura x Comprimento x Largura). 
Capacidade – 50 L 

R$ 119,99 R$ 2.999,75 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/11/2021 
 

PROCESSO: 317/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 185/2021 – ATA DE REGISTRO: 
367/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de limpeza 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
R. MARTINS PAPELARIA ME 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 225 Cxs. COPO DESCARTÁVEL 50 ml – caixa com 
50 pacotes de 100 unidades cada. Copo 
descartável em polipropileno, com 
capacidade mínima para 50 ml, na cor 
cristal (transparente), acondicionado em 
mangas com 100 unidades, as mangas não 
podem estar violadas, deverá constar 
impresso na manga a capacidade total de 
massa dos corpos e quantidade, e o peso 
mínimo de cada copo, os copos devem 
conter gravado de forma indelével: Em 
relevo a marca ou identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do 
material para reciclagem conforme NBR 
13230/ 2.008 e alterações posteriores, os 
copos deverão estar em conformidade com 
certificação compulsória INMETRO NBR 
14865 vigente.  

R$ 103,35 R$ 23.253,75 

15 375 FDO PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30 MTS 
- FARDO C/ 64 ROLOS - Papel higiênico 
folha dupla, classe 01; na cor branca, 

R$ 64,00 R$ 24.000,00 
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matéria prima 100% fibra celulósica, 
comprimento do rolo de 30 m, com largura 
de 10 cm, diâmetro no máximo de 11,7 cm, 
largura do tubete 10 cm, diâmetro interno do 
tubete maior que 4 cm, acabamento 
gofrado, em relevo, picotado, fragrância 
neutra, rotulagem contendo marca, 
quantidade de rolos, aroma neutro, 
metragem do papel, nome do fabricante e 
fantasia, CNPJ, telefone do Sac, 
embalagem com boa visibilidade do produto, 
fardos constituídos por pacotes de 4 rolos. 
Conforme Norma ABNT NBR 15464-2  

16 375 Pcts. PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO – PACOTE 
COM 8 ROLOS – Papel higiênico para 
dispenser, de 1ª qualidade; apresentando 
folha simples, gofrado sem picote; na cor 
branca; neutra; medindo 10 cm x 300 m; 
composto de 100% celulose virgem; tubete 
med. no máximo 6,0 cm de diâmetro; em 
embalagem apropriada. Conforme ABNT 
NBR 15464-1  

R$ 31,00 R$ 11.625,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

53 125 FDO PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30 MTS 
- FARDO C/ 64 ROLOS - Papel higiênico 
folha dupla, classe 01; na cor branca, 
matéria prima 100% fibra celulósica, 
comprimento do rolo de 30 m, com largura 
de 10 cm, diâmetro no máximo de 11,7 cm, 
largura do tubete 10 cm, diâmetro interno do 
tubete maior que 4 cm, acabamento 
gofrado, em relevo, picotado, fragrância 
neutra, rotulagem contendo marca, 
quantidade de rolos, aroma neutro, 
metragem do papel, nome do fabricante e 
fantasia, CNPJ, telefone do Sac, 
embalagem com boa visibilidade do produto, 
fardos constituídos por pacotes de 4 rolos. 
Conforme Norma ABNT NBR 15464-2  

R$ 64,00 R$ 8.000,00 

54 125 Pcts. PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO – PACOTE 
COM 8 ROLOS – Papel higiênico para 
dispenser, de 1ª qualidade; apresentando 
folha simples, gofrado sem picote; na cor 
branca; neutra; medindo 10 cm x 300 m; 

R$ 31,00 R$ 3.875,00 
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composto de 100% celulose virgem; tubete 
med. no máximo 6,0 cm de diâmetro; em 
embalagem apropriada. Conforme ABNT 
NBR 15464-1  

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/11/2021 
 

PROCESSO: 317/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 185/2021 – ATA DE REGISTRO: 
370/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de limpeza 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI ME 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

21 375 Pcts. SACO PARA LIXO PRETO – 100 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES – Reforçado, de 
polietileno com capacidade para 100 litros 
na cor preta. Embalagem com 100 
unidades. O produto deve estar em 
conformidade com as normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056.  

R$ 32,50 R$ 12.187,50 

22 375 Pcts. SACO PARA LIXO PRETO – 50 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES – Reforçado, de 
polietileno com capacidade para 50 litros na 
cor preta. Embalagem com 100 unidades. O 
produto deve estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056.  

R$ 22,56 R$ 8.460,00 

23 375 Pcts. SACO PARA LIXO PRETO – 30 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES – Reforçado, de 
polietileno com capacidade para 30 litros na 
cor preta. Embalagem com 100 unidades. O 
produto deve estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056.  

R$ 15,00 R$ 5.625,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

59 125 Pcts. SACO PARA LIXO PRETO – 100 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES – Reforçado, de 
polietileno com capacidade para 100 litros 
na cor preta. Embalagem com 100 
unidades. O produto deve estar em 

R$ 32,50 R$ 4.062,50 
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conformidade com as normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056.  

60 125 Pcts. SACO PARA LIXO PRETO – 50 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES – Reforçado, de 
polietileno com capacidade para 50 litros na 
cor preta. Embalagem com 100 unidades. O 
produto deve estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056.  

R$ 22,56 R$ 2.820,00 

61 125 Pcts. SACO PARA LIXO PRETO – 30 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES – Reforçado, de 
polietileno com capacidade para 30 litros na 
cor preta. Embalagem com 100 unidades. O 
produto deve estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056.  

R$ 15,00 R$ 1.875,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/11/2021 
 

PROCESSO: 317/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 185/2021 – ATA DE REGISTRO: 
368/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de limpeza 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
SALVI, LOPES & CIA LTDA ME 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

37 75 Unid. LIXEIRA COLETOR RETANGULAR COM 
PEDAL DE 100 LITROS  - Cesto e tampa 
injetados em plástico polipropileno (PP) e a 
haste e pedal são confeccionados com 
plástico resistente. O acionamento da tampa 
é feito através de pedal com duas rodas 
para locomoção do cesto e um  aro para 
fixação do saco de lixo; Dimensões 
Aproximadas: 92,7cm x 55,5cm x 53,0cm  
(Altura x Comprimento x Largura). 
Capacidade – 100 l 

R$ 279,99 R$ 20.999,25 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/11/2021 
 

PROCESSO: 317/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 185/2021 – ATA DE REGISTRO: 
369/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de limpeza 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
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Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

14 5.250 Pcts. PAPEL TOALHA - PCT C/ 1.000 UNIDADES 
- PACOTE  - Toalha de Papel-simples-
interfolhada Institucional; Classe Toalha de 
Papel Simples Interfolhada 
Institucional,acabamento Gofrado; 
Quantidade de Dobras Duas; Na Cor 
Branca; Alvura Iso Maior Ou Igual a 80,0%; 
Quantidade de Pintas Menor Ou Igual a 10,0 
Mm2/m2; Tempo de Absorcao de Agua 
Menor Ou Igual a 6,0 Segundos; 
Capacidade de Absorcao de Agua Maior Ou 
Igual a 5,0 G/g; Quantidade de Furos Menor 
Ou Igual a 10,0 Mm2/m2; Resistencia a 
Tracao a Umido Maior Ou Igual a 90,0 N/m; 
Conforme Norma Da Abnt Nbr Abnt Nbr 
(15134:2007); Caracteristica 
Complementares: Materia Prima 100% 
Fibras Vegetais; Dimensao Da Folha 
(23,0x21,0) Cm=(lxa) Com Tolerancia de Ate 
4,0% Nas Medidas; Acondicionado Em 
Pacotes Contendo 1000 Folhas; 
Acabamento Com Macos Embalados 
Individualmente Em Sacos Plasticos; 
Rotulagem Contendo:c/identificacao Da 
Classe, Da Marca, Dimensões do Papel, 
Nome do Fabricante. 

R$ 8,60 R$ 45.150,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

52 1.750 Pcts. PAPEL TOALHA - PCT C/ 1.000 UNIDADES 
- PACOTE  - Toalha de Papel-simples-
interfolhada Institucional; Classe Toalha de 
Papel Simples Interfolhada 
Institucional,acabamento Gofrado; 
Quantidade de Dobras Duas; Na Cor 
Branca; Alvura Iso Maior Ou Igual a 80,0%; 
Quantidade de Pintas Menor Ou Igual a 10,0 
Mm2/m2; Tempo de Absorcao de Agua 
Menor Ou Igual a 6,0 Segundos; 
Capacidade de Absorcao de Agua Maior Ou 
Igual a 5,0 G/g; Quantidade de Furos Menor 
Ou Igual a 10,0 Mm2/m2; Resistencia a 
Tracao a Umido Maior Ou Igual a 90,0 N/m; 
Conforme Norma Da Abnt Nbr Abnt Nbr 

R$ 8,60 R$ 15.050,00 
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(15134:2007); Caracteristica 
Complementares: Materia Prima 100% 
Fibras Vegetais; Dimensao Da Folha 
(23,0x21,0) Cm=(lxa) Com Tolerancia de Ate 
4,0% Nas Medidas; Acondicionado Em 
Pacotes Contendo 1000 Folhas; 
Acabamento Com Macos Embalados 
Individualmente Em Sacos Plasticos; 
Rotulagem Contendo:c/identificacao Da 
Classe, Da Marca, Dimensões do Papel, 
Nome do Fabricante. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/11/2021 
 

PROCESSO: 317/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 185/2021 – ATA DE REGISTRO: 
375/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de limpeza 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO E ODONTO LTDA EPP 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

02 225 Cxs. COPO DESCARTÁVEL 180 ml – caixa com 
25 pacotes com 100 unidades cada. Copo 
descartável em polipropileno, com 
capacidade mínima para 180 ml, na cor 
cristal (transparente), acondicionado em 
mangas com 100 unidades, as mangas não 
podem estar violadas, deverá constar 
impresso na manga a capacidade total de 
massa dos corpos e quantidade, e o peso 
mínimo de cada copo, os copos devem 
conter gravado de forma indelével: Em 
relevo a marca ou identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do 
material para reciclagem conforme NBR 
13230/ 2.018 e alterações posteriores, os 
copos deverão estar em conformidade com 
certificação compulsória INMETRO NBR 
14865 vigente.  

R$ 78,00 R$ 17.550,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

40 75 Cxs. COPO DESCARTÁVEL 180 ml – caixa com 
25 pacotes com 100 unidades cada. Copo 

R$ 78,00 R$ 5.850,00 
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descartável em polipropileno, com 
capacidade mínima para 180 ml, na cor 
cristal (transparente), acondicionado em 
mangas com 100 unidades, as mangas não 
podem estar violadas, deverá constar 
impresso na manga a capacidade total de 
massa dos corpos e quantidade, e o peso 
mínimo de cada copo, os copos devem 
conter gravado de forma indelével: Em 
relevo a marca ou identificação do 
fabricante, símbolo de identificação do 
material para reciclagem conforme NBR 
13230/ 2.018 e alterações posteriores, os 
copos deverão estar em conformidade com 
certificação compulsória INMETRO NBR 
14865 vigente.  

44 50 Unid. VASSOURA DE NYLON – Vassoura de 
nylon, tipo noviça, com capa, com cerdas de 
nylon, base plástica nas medidas aprox. 
comp x larg. x alt. (25cm x 3,5cm x 5,5 cm) 
plumada, com no minimo 80 tufos, com no 
mínimo 20 fios cada tufo, cabo de madeira 
plastificada medindo aproximadamente 
1,20cm com rosca em pp e gancho plástico. 
Deverá constar etiqueta no produto com 
dados de identificação do fabricante e 
marca. 

R$ 9,85 R$ 492,50 

45 25 Unid. ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM 
SUPORTE -  
Escova para limpeza, sanitária, tipo 
vassourinha, com suporte, base com 4 cm 
de diâmetro, com cerdas em fibra de nylon 
sintético, com suporte, sem alça, medindo 
no mínimo 20 cm (comprimento), mínimo de 
15 cerdas por unidade) . 

R$ 4,06 R$ 101,50 

47 25 Unid. BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO 20 LTS - 
Balde para uso doméstico reforçado, de 
polipropileno, com capacidade para 20 lts, 
sem tampa, com alça de metal . 

R$ 12,64 R$ 316,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/11/2021 
 

PROCESSO: 317/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 185/2021 – ATA DE REGISTRO: 
376/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais de limpeza 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
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Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

17 375 Unid. PANO DE PRATO - Pano de copa e 
cozinha, composto de 90% algodão no 
mínimo, alvejado, medindo 
aproximadamente 47cmx70cm, variação 
máxima da medida 15%, na cor branca, liso, 
com acabamento na bainha, etiqueta 
resolução da Conmetro N.02/2008.  

R$ 2,09 R$ 783,75 

18 1.500 Unid. PANO DE CHÃO, SACO ALVEJADO – Pano 
de chão, tipo saco alvejado, 100% algodão, 
lavado em processo aquecido com alvejante 
a base de peróxido de hidrogênio no 
processo de jiguer, costurado/fechado, na 
medida 80x58cm com divergência de até 2 
cm. O produto deverá possuir etiqueta 
costurada com dados de identificação e 
composição. 

R$ 3,32 R$ 4.980,00 

20 150 Unid. FLANELA DE ALGODÃO - Flanela, 100% 
algodão, medindo (38X58) cm, percentual 
variando de (2x3) cm, na cor laranja, 
acondicionado em embalagem apropriada.  

R$ 1,55 R$ 232,50 

29 750 Unid. ESPONJA DUPLA FACE – Esponja dupla 
face multiuso composta de espuma de 
poliuretano e fibra sintética com abrasivos, 
medidas 110mm x 75mm x 20 mm, 
embalada individualmente ou  em pacote 
plástico contendo 04 unidades. Constar na 
embalagem: informações sobre o produto.  

R$ 0,79 R$ 592,50 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

55 125 Unid. PANO DE PRATO - Pano de copa e 
cozinha, composto de 90% algodão no 
mínimo, alvejado, medindo 
aproximadamente 47cmx70cm, variação 
máxima da medida 15%, na cor branca, liso, 
com acabamento na bainha, etiqueta 
resolução da Conmetro N.02/2008.  

R$ 2,09 R$ 261,25 

56 500 Unid. PANO DE CHÃO, SACO ALVEJADO – Pano 
de chão, tipo saco alvejado, 100% algodão, 
lavado em processo aquecido com alvejante 
a base de peróxido de hidrogênio no 
processo de jiguer, costurado/fechado, na 
medida 80x58cm com divergência de até 2 

R$ 3,32 R$ 1.660,00 
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cm. O produto deverá possuir etiqueta 
costurada com dados de identificação e 
composição. 

58 50 Unid. FLANELA DE ALGODÃO - Flanela, 100% 
algodão, medindo (38X58) cm, percentual 
variando de (2x3) cm, na cor laranja, 
acondicionado em embalagem apropriada.  

R$ 1,55 R$ 77,50 

67 250 Unid. ESPONJA DUPLA FACE – Esponja dupla 
face multiuso composta de espuma de 
poliuretano e fibra sintética com abrasivos, 
medidas 110mm x 75mm x 20 mm, 
embalada individualmente ou  em pacote 
plástico contendo 04 unidades. Constar na 
embalagem: informações sobre o produto.  

R$ 0,79 R$ 197,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/11/2021 
 

PROCESSO: 375/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 219/2021 – ATA DE REGISTRO: 
383/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de insumos para sistema 
de infusão contínua de insulina para atender mandado judicial, conforme edital. 
RR MEDICAL EIRELI ME 

Item  Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

06 10 Kits KIT´S ACCU CHECK SPIRIT COMBO 
SERVICE PACK 
Pacote de serviço de alimentação de 
energia do sistema de infusão continua- 
Accu Check Spirit Combo. 
Kit contendo: 4 pilhas – fonte de energia 
para SICI ( o SICI requer 1 pilha AA) 
1 adaptador: acessório que rosqueia o 
cartucho no compartimento adequado no 
SICI; 
1 tampa de bateria 1 chave de bateria 

R$ 216,00 R$ 2.160,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 16/11/2021 
 

PROCESSO: 375/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 219/2021 – ATA DE REGISTRO: 
382/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de insumos para sistema 
de infusão contínua de insulina para atender mandado judicial, conforme edital. 
SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI EPP 

Item  Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 150 Cxs CAIXAS DE TIRAS REAGENTES ACCU 
CHECK PERFORMACE ( CAIXA COM 50 
UNIDADES) 
- tiraS compatível com o aparelho Accu-

R$ 90,00 R$ 13.500,00 
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Chek Performa que tem as seguintes 
características: 
- Resultados em apenas 5 segundos 
- Exige quantidade mínima de sangue (0,6 
µL) 
- Alarmes programáveis - Indicadores de 
hipoglicemia 
- Duração da bateria estendida para uma 
média de 2.000 testes 
- Preenchimento rápido, fácil e visível 
- Tira de teste de fácil manuseio 
- 1 caixa com 50 tiras 

02 15 Cxs CAIXAS DE SETS DE INFUSÃO ACCU 
CHECK FLEXLINK 6/60 (CAIXA COM 10 
SETS COMPLETOS ) 
- Set de Infusão FLEXLink 6mm/60cm, 
compatível com Sistema de Infusão 
Contínua de Insulina ACCU-CHEK, caixa 
com 10 unidades 
- material de teflon 
-modo de inserção 90º 
- tamanho da cânula : 06mm 
- com adesivo 
- tamanho do cateter: 60 cm 
- desconectavel 
- tempo de uso da cânula: 2 a 3 dias 
- tempo de uso do cateter: 6 dias 
- sem aplicador 
- Caixa com 10 sets completos ( 10 
Cateteres + 10 Cãnulas ) 

R$ 830,00 R$ 12.450,00 

03 15 Cxs CAIXAS DE ACCU CHECK FLEXLINK 
CÂNULA 6MM (CAIXA COM 10 
UNIDADES ) 
Cânula flexível com inserção a 90°, opção 
de inserção automática através do Accu-
Chek LinkAssist. 
- Cateter; 
- Tipo de Material: Teflon; 
- Modo de inserção: 90º; 
- Tamanho da cânula:6mm; 
- Adesivo: Sim; 
- Desconectável: Sim; 
- Tempo de uso da cânula: 2 - 3 dias; 

R$ 548,99 R$ 8.234,85 

04 20 Cxs CAIXAS DE LANCETAS ACCU CHECK 
FASTCLIX (COM 204 UNIDADES) 
- Embalagem com 204 unidades 
- compativel com o ACCU CHECK 
FLEXLINK 
- 11 graus de profundidade 

R$ 122,40 R$ 2.448,00 
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- sem contato com a agulha e descarte 
em lixo comum 
- tambores com 6 lancetas 

05 20 Cxs CAIXAS DE RESERVATÓRIOS DE 
INSULINA CARTUCHO PLASTICO ACCU 
CHECK 3,15 ML ( CAIXA COM 25 
UNIDADES) 
- Cartuchos de insulina ACCU CHECK 
SPIRIT 
- Deposito plástico descartável capaz de 
armazenar a insulina necessária, com 
capacidade de até 3,15 ml de insulina, o 
que é correspondente a 315 UI 

R$ 565,00 R$ 11.300,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 16/11/2021 
 

PROCESSO: 376/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 220/2021 – ATA DE REGISTRO: 
403/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de soluções específicas 
para as Unidades de Saúde, conforme edital. 
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

07 300 LT CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - 
Solução de Digliconato de Clorexidina 
0,5%; Embalagem : Frasco 1.000 ml. 
Referência: Litros. 

R$ 8,60 R$ 2.580,00 

14 900 Frs GEL CONDUTOR PARA ECG - Gel 
especialmente desenvolvido para uso 
como meio de contato para transmissão 
de impulsos elétricos entre a pele do 
paciente e o eletrodo nos exames de 
eletrocardiograma, desfibriladores e 
bisturis elétricos. Embalagem: Frasco de 
aproximadamente 100 gramas. 
Referência: Frascos. 

R$ 1,60 R$ 1.440,00 

19 225 Frs PVPI DEGERMANTE - À base de polivinil 
pirrolidona iodo (PVP-I) em solução 
aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Embalagem : Frasco 
1.000 ml. Referência : Frasco. 

R$ 19,40 R$ 4.365,00 

20 450 Frs PVPI TÓPICO - À base de polivinil 
pirrolidona iodo (PVP-I) em solução 
aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 

R$ 18,10 R$ 8.145,00 
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complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Embalagem : Frasco 
01 litro. Referência: Frasco. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/11/2021 
 

PROCESSO: 376/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 220/2021 – ATA DE REGISTRO: 
401/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de soluções específicas 
para as Unidades de Saúde, conforme edital. 
DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA ME 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

05 975 Frs ÁLCOOL GEL - Álcool em Gel, para as 
mãos, sem perfume, sem corante, 
composto de 70% de Álcool Etílico; 
Agentes Hidratantes; Emolientes; Indicado 
para Antissepsia das mãos. Embalagem: 
Frasco de no mínimo 60 ml. Referência: 
Frasco. 

R$ 2,82 R$ 2.749,50 

16 2.475 Gal HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - À base 
de hipoclorito de sódio, 1% de cloro ativo 
estabilizado (10000 ppm). Embalagem: 
galão 5 litros. Validade informada pelo 
fabricante ou de no mínimo 5 meses. 
Referência: Galão. 

R$ 7,98 R$ 19.750,50 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

30 325 Frs ÁLCOOL GEL - Álcool em Gel, para as 
mãos, sem perfume, sem corante, 
composto de 70% de Álcool Etílico; 
Agentes Hidratantes; Emolientes; Indicado 
para Antissepsia das mãos. Embalagem: 
Frasco de no mínimo 60 ml. Referência: 
Frasco. 

R$ 2,82 R$ 916,50 

41 825 Gal HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - À base 
de hipoclorito de sódio, 1% de cloro ativo 
estabilizado (10000 ppm). Embalagem: 
galão 5 litros. Validade informada pelo 
fabricante ou de no mínimo 5 meses. 
Referência: Galão. 

R$ 7,98 R$ 6.583,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/11/2021 
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PROCESSO: 376/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 220/2021 – ATA DE REGISTRO: 
400/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de soluções específicas 
para as Unidades de Saúde, conforme edital. 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA EIRELI ME 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

04 1.950 Frs ÁLCOOL GEL COM VÁLVULA - Álcool em 
Gel, para as mãos, sem perfume, sem 
corante, composto de 70% de Álcool 
Etílico; Agentes Hidratantes; Emolientes; 
Indicado para Antissepsia das mãos; 
Acondicionado em frasco com válvula 
Pump e trava de segurança. Embalagem: 
Frasco de aproximadamente 500 ml; 
Referência: Frasco . 

R$ 7,30 R$ 14.235,00 

09 412 Gal DESINFETANTE DE USO GERAL - 
Desinfetante para superfícies fixas e 
artigos não críticos de hospitais. 
Embalagem : Galão de 5 litros. 
Referência: galão . 

R$ 11,45 R$ 4.717,40 

11 300 Gal DETERGENTE NEUTRO - Composto de 
tensoativos aniônicos; ideal para a 
limpeza de hospitais e casas de saúde, 
ambulatórios, consultórios odontológicos, 
clínicas e postos de saúde. Podendo ser 
aplicado em mobília, artigos, paredes e 
instrumentação em geral. Sua aplicação 
segura pode ser em acrílicos, vidrados, 
pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, 
polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e 
vinil. Embalagem: Galões de 5 litros. 
Referência: Galão. 

R$ 14,00 R$ 4.200,00 

21 1.350 Gal SABONETE CREMOSO NEUTRO - 
Sabonete cremoso, neutro, suave (ph 
entre 7,0 a 8,0); para higiene das mãos. 
Embalagem : Galões de 5 litros. 
Referência: Galão. 

R$ 19,50 R$ 26.325,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 
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29 650 Frs ÁLCOOL GEL COM VÁLVULA - Álcool em 
Gel, para as mãos, sem perfume, sem 
corante, composto de 70% de Álcool 
Etílico; Agentes Hidratantes; Emolientes; 
Indicado para Antissepsia das mãos; 
Acondicionado em frasco com válvula 
Pump e trava de segurança. Embalagem: 
Frasco de aproximadamente 500 ml; 
Referência: Frasco . 

R$ 7,30 R$ 4.745,00 

34 138 Gal DESINFETANTE DE USO GERAL - 
Desinfetante para superfícies fixas e 
artigos não críticos de hospitais. 
Embalagem : Galão de 5 litros. 
Referência: galão . 

R$ 11,45 R$ 1.580,10 

36 100 Gal DETERGENTE NEUTRO - Composto de 
tensoativos aniônicos; ideal para a 
limpeza de hospitais e casas de saúde, 
ambulatórios, consultórios odontológicos, 
clínicas e postos de saúde. Podendo ser 
aplicado em mobília, artigos, paredes e 
instrumentação em geral. Sua aplicação 
segura pode ser em acrílicos, vidrados, 
pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, 
polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e 
vinil. Embalagem: Galões de 5 litros. 
Referência: Galão. 

R$ 14,00 R$ 1.400,00 

46 450 Gal SABONETE CREMOSO NEUTRO - 
Sabonete cremoso, neutro, suave (ph 
entre 7,0 a 8,0); para higiene das mãos. 
Embalagem : Galões de 5 litros. 
Referência: Galão. 

R$ 19,50 R$ 8.775,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/11/2021 
 

PROCESSO: 376/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 220/2021 – ATA DE REGISTRO: 
399/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de soluções específicas 
para as Unidades de Saúde, conforme edital. 
MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 

Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

03 14.250 Frs ÁLCOOL 70% - Álcool etílico hidratado na 
concentração de 70º INPM. Embalagem : 
Frasco 1.000 ml. Referência: Frasco. 

R$ 5,92 R$ 84.388,50 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
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Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

28 4.750 Frs ÁLCOOL 70% - Álcool etílico hidratado na 
concentração de 70º INPM. Embalagem : 
Frasco 1.000 ml. Referência: Frasco. 

R$ 5,92 R$ 28.129,50 

31 100 LT CLOREXIDINA 2% - DEGERMANTE - 
Solução de Digliconato de Clorexidina 2% 
com tensoativos. Embalagem : Frasco 
1.000 ml. Referência: Litros. 

R$ 18,85 R$ 1.885,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/11/2021 
 

PROCESSO: 376/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 220/2021 – ATA DE REGISTRO: 
407/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de soluções específicas 
para as Unidades de Saúde, conforme edital. 
MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP 
 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

47 04 Gal SHAMPOO NEUTRO - Tipo neutro; 
composto de cocoamidopropil betaína, 
glicerina, edta, água deionizada; uso 
adulto; para cabelos normais; sem álcool; 
com PH balanceado. Embalagem : Galões 
de 5 litros. Referência: Galões. 

R$ 60,92 R$ 243,68 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/11/2021 
 

PROCESSO: 376/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 220/2021 – ATA DE REGISTRO: 
398/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de soluções específicas 
para as Unidades de Saúde, conforme edital. 
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 750 Frs AGE – ácidos graxos - Ácidos graxos 
essenciais (ages), contendo ainda 
triglicerídeos de cadeia média – tcm, 
vitaminas a  e lecitina de soja que, em 
conjunto agem na hidratação preventiva, 
além de possuírem propriedades 
emolientes que protegem a pele e 

R$ 5,25 R$ 3.937,50 
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auxiliam no processo de cicatrização de 
feridas. Embalagem : frascos de 
aproximadamente 200 ml. Referência: 
frasco.  

02 375 Frs ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 
Embalagem : Acondicionado em frasco de  
1.000 ml. Referência : Frasco.  

R$ 4,60 R$ 1.725,00 

10 300 Gal DETERGENTE ENZIMÁTICO - 
Embalagem : Galão de 5 litros. 
Referência: Galão. 

R$ 75,50 R$ 22.650,00 

13 15 Gal GEL CONDUTOR INCOLOR - Gel 
condutor especialmente recomendado 
para uso como meio de contato para 
transmissão ultrassônica, em aparelhos 
de ultrassonografia, ecógrafos e dopplers. 
Embalagem : Galão de 5 litros. 
Referência: Galão. 

R$ 24,00 R$ 360,00 

23 1.275 Frs VASELINA LÍQUIDA LITRO - Embalagem: 
Frasco 1.000 ml. Referência: Frasco. 

R$ 25,00 R$ 31.875,00 

24 18 Gal ÁCIDO PERACÉTICO  - Composto Por: 
Acido Pericerático Na Concentração 0,2% 
, Solução Liquida Esterilizante e 
Desinfetante Pronto Uso, com Ação 
Bactericida, virucida e Fungicida; Usado 
Em Matérias/artigos Médicos Criticos 
e Semicríticos, realizando a Desinfecção 
Ate 30 Min; Atoxico, biodegradável e Odor 
Levemente Avinagrado, com Inibidor de 
Corrosão, Sem Efeito Residual; 
Embalagem : Galão 1.000 ml. Referência: 
Galão. 

R$ 41,00 R$ 738,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

26 250 Frs AGE – ácidos graxos - Ácidos graxos 
essenciais (ages), contendo ainda 
triglicerídeos de cadeia média – tcm, 
vitaminas a  e lecitina de soja que, em 
conjunto agem na hidratação preventiva, 
além de possuírem propriedades 
emolientes que protegem a pele e 
auxiliam no processo de cicatrização de 
feridas. Embalagem : frascos de 
aproximadamente 200 ml. Referência: 
frasco.  

R$ 5,25 R$ 1.312,50 
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27 125 Frs ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 
Embalagem : Acondicionado em frasco de  
1.000 ml. Referência : Frasco.  

R$ 4,60 R$ 575,00 

32 100 LT CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - 
Solução de Digliconato de Clorexidina 
0,5%; Embalagem : Frasco 1.000 ml. 
Referência: Litros. 

R$ 11,85 R$ 1.185,00 

35 100 Gal DETERGENTE ENZIMÁTICO - 
Embalagem : Galão de 5 litros. 
Referência: Galão. 

R$ 75,50 R$ 7.550,00 

38 05 Gal GEL CONDUTOR INCOLOR - Gel 
condutor especialmente recomendado 
para uso como meio de contato para 
transmissão ultrassônica, em aparelhos 
de ultrassonografia, ecógrafos e dopplers. 
Embalagem : Galão de 5 litros. 
Referência: Galão. 

R$ 24,00 R$ 120,00 

44 75 Frs PVPI DEGERMANTE - À base de polivinil 
pirrolidona iodo (PVP-I) em solução 
aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Embalagem : Frasco 
1.000 ml. Referência : Frasco. 

R$ 32,50 R$ 2.437,50 

45 150 Frs PVPI TÓPICO - À base de polivinil 
pirrolidona iodo (PVP-I) em solução 
aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Embalagem : Frasco 
01 litro. Referência: Frasco. 

R$ 28,50 R$ 4.275,00 

48 425 Frs VASELINA LÍQUIDA LITRO - Embalagem: 
Frasco 1.000 ml. Referência: Frasco. 

R$ 25,00 R$ 10.625,00 

49 06 Gal ÁCIDO PERACÉTICO  - Composto Por: 
Acido Pericerático Na Concentração 0,2% 
, Solução Liquida Esterilizante e 
Desinfetante Pronto Uso, com Ação 
Bactericida, virucida e Fungicida; Usado 
Em Matérias/artigos Médicos Criticos 
e Semicríticos, realizando a Desinfecção 
Ate 30 Min; Atoxico, biodegradável e Odor 
Levemente Avinagrado, com Inibidor de 
Corrosão, Sem Efeito Residual; 
Embalagem : Galão 1.000 ml. Referência: 
Galão. 

R$ 41,00 R$ 246,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/11/2021 
 

PROCESSO: 376/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 220/2021 – ATA DE REGISTRO: 
404/2021 
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OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de soluções específicas 
para as Unidades de Saúde, conforme edital. 
PRIMUS MAGAZINE LTDA ME 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

08 11 Gal CREME PARA 
CABELO/CONDICIONADOR - 
Condicionador; cabelos de todos os tipos; 
Embalagem : Galão 5 litros. Referência: 
Galão.  

R$ 51,99 R$ 571,89 

12 202 Frs ENXAGUANTE BUCAL - À base de 
Gluconato de Clorhexidina a 0,12%. 
Embalagem : Frasco de no mínimo 500 
ml. Referência: Frascos. 

R$ 17,49 R$ 3.532,98 

22 11 Gal SHAMPOO NEUTRO - Tipo neutro; 
composto de cocoamidopropil betaína, 
glicerina, edta, água deionizada; uso 
adulto; para cabelos normais; sem álcool; 
com PH balanceado. Embalagem : Galões 
de 5 litros. Referência: Galões. 

R$ 51,99 R$ 571,89 

25 09 Lt ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - Álcool 
isopropílico com no mínimo 99,9 % , pode 
ser utilizado para limpar componentes 
eletrônicos, a porcentagem de água é 
menor do que 1%, liquido transparente e 
incolor, solúvel em água, volátil, altamente 
inflamável. Embalagem : Frasco 1 litro. 
Referência: Litros. 

R$ 51,49 R$ 463,41 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

33 04 Gal CREME PARA 
CABELO/CONDICIONADOR - 
Condicionador; cabelos de todos os tipos; 
Embalagem : Galão 5 litros. Referência: 
Galão.  

R$ 51,99 R$ 207,96 

50 03 Lt ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - Álcool 
isopropílico com no mínimo 99,9 % , pode 
ser utilizado para limpar componentes 
eletrônicos, a porcentagem de água é 
menor do que 1%, liquido transparente e 
incolor, solúvel em água, volátil, altamente 

R$ 51,49 R$ 154,47 
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inflamável. Embalagem : Frasco 1 litro. 
Referência: Litros. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/11/2021 
 

PROCESSO: 376/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 220/2021 – ATA DE REGISTRO: 
402/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de soluções específicas 
para as Unidades de Saúde, conforme edital. 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

06 300 LT CLOREXIDINA 2% - DEGERMANTE - 
Solução de Digliconato de Clorexidina 2% 
com tensoativos. Embalagem : Frasco 
1.000 ml. Referência: Litros. 

R$ 17,95 R$ 5.385,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/11/2021 
 

PROCESSO: 376/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 220/2021 – ATA DE REGISTRO: 
405/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de soluções específicas 
para as Unidades de Saúde, conforme edital. 
RR MEDICAL EIRELI ME 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 

Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

15 225 Lt GLICERINA LÍQUIDA - Embalagem : 
Frasco 1.000 ml. Referência: Litro. 

R$ 13,00 R$ 2.925,00 

17 30 Frs LIQUIDO DE DAKLIN – HIPOCLORITO 
DE SÓDIO 0,5% - USO 
ODONTOLÓGICO - Indicado como 
antisséptico local, para curativo de feridas 
e úlceras; utilizado em odontologia na 
irrigação de canais desvitalizados. 
Embalagem: Frasco 1.000 ml. Referência: 
Frasco. 

R$ 23,13 R$ 693,90 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

37 68 Frs ENXAGUANTE BUCAL - À base de 
Gluconato de Clorhexidina a 0,12%. 

R$ 17,00 R$ 1.156,00 
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Embalagem : Frasco de no mínimo 500 
ml. Referência: Frascos. 

39 300 Frs GEL CONDUTOR PARA ECG - Gel 
especialmente desenvolvido para uso 
como meio de contato para transmissão 
de impulsos elétricos entre a pele do 
paciente e o eletrodo nos exames de 
eletrocardiograma, desfibriladores e 
bisturis elétricos. Embalagem: Frasco de 
aproximadamente 100 gramas. 
Referência: Frascos. 

R$ 8,89 R$ 2.667,00 

40 75 Lt GLICERINA LÍQUIDA - Embalagem : 
Frasco 1.000 ml. Referência: Litro. 

R$ 13,00 R$ 975,00 

42 10 Frs LIQUIDO DE DAKLIN – HIPOCLORITO 
DE SÓDIO 0,5% - USO 
ODONTOLÓGICO - Indicado como 
antisséptico local, para curativo de feridas 
e úlceras; utilizado em odontologia na 
irrigação de canais desvitalizados. 
Embalagem: Frasco 1.000 ml. Referência: 
Frasco. 

R$ 23,23 R$ 231,30 

43 04 Pot PASTA PARA 
ELETROENCEFALOGRAMA - Creme 
adesivo e condutivo para exames de 
eletroencefalografia. Sedosa, branca, soft, 
emulsão cremosa hidrofílica, excelente 
estabilidade e desempenho, baixa perda 
de umidade. Não tóxica. Embalagem: 
Pote de aproximadamente 1 kg. 
Referência: Pote. 

R$ 92,13 R$ 368,52 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/11/2021 
 

PROCESSO: 376/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 220/2021 – ATA DE REGISTRO: 
405/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de soluções específicas 
para as Unidades de Saúde, conforme edital. 
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

18 11 Pot PASTA PARA 
ELETROENCEFALOGRAMA - Creme 
adesivo e condutivo para exames de 
eletroencefalografia. Sedosa, branca, soft, 
emulsão cremosa hidrofílica, excelente 

R$ 56,10 R$ 617,10 
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estabilidade e desempenho, baixa perda 
de umidade. Não tóxica. Embalagem: 
Pote de aproximadamente 1 kg. 
Referência: Pote. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/11/2021 
 

PROCESSO: 377/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 221/2021 – ATA DE REGISTRO: 
417/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de curativos para atender 
menor queimado, conforme edital. 
COLOPLAST DO BRASIL LTDA 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 150 Cxs. Espuma Poliuretano com Silicone e Prata: 
Espuma de poliuretano com prata e silicone 
em placa: Cobertura estéril de espuma de 
poliuretano com prata iônica e silicone com 
tecnologia 3DFit, composto por espuma de 
poliuretano contendo  prata iônica, camada 
de silicone em toda extensão e película 
protetora, autoadesivo, macio, estéril, com 
alta capacidade de absorção vertical, 
retenção do exsudato e que se conforma no 
leito da ferida; impermeável à água e 
bactérias, permitindo a troca gasosa. 
Medindo aproximadamente 10 x 10  cm, 
embalagem individual íntegra, apropriada ao 
método de esterilização, que garanta a 
esterilidade do produto e permita abertura 
asséptica sem toque, contendo dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
método e data de esterilização, prazo de 
validade de no mínimo 12 (doze) meses e 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 450,00 R$ 67.500,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 06/12/2021 
 

PROCESSO: 377/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 221/2021 – ATA DE REGISTRO: 
416/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de curativos para atender 
menor queimado, conforme edital. 
MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP 
 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
 
Ite Qtd. Unid Descrição Valor Valor Global 
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m . Unitário 

02 50 Cxs. Espuma Poliuretano com Silicone e Prata: 
Espuma de poliuretano com prata e silicone 
em placa: Cobertura estéril de espuma de 
poliuretano com prata iônica e silicone com 
tecnologia 3DFit, composto por espuma de 
poliuretano contendo  prata iônica, camada 
de silicone em toda extensão e película 
protetora, autoadesivo, macio, estéril, com 
alta capacidade de absorção vertical, 
retenção do exsudato e que se conforma no 
leito da ferida; impermeável à água e 
bactérias, permitindo a troca gasosa. 
Medindo aproximadamente 10 x 10  cm, 
embalagem individual íntegra, apropriada ao 
método de esterilização, que garanta a 
esterilidade do produto e permita abertura 
asséptica sem toque, contendo dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
método e data de esterilização, prazo de 
validade de no mínimo 12 (doze) meses e 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 480,00 R$ 24.000,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 06/12/2021 
 

PROCESSO: 392/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 231/2021 – ATA DE REGISTRO: 
408/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de serviços de reparos em 
vias públicas, com assentamento de guias pré-moldadas e de pavimentos com lajotas de 
concreto, com espessura de 8,0cm, conforme edital. 
EMANUELLE DOS SANTOS ANDRADE ME 

Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 

01 500 m Assentamento de guias. R$ 10,00 R$ 5.000,00 

02 8.000 m² Reparos em lajotas. R$ 14,75 R$ 118.000,00 

Valor Global da Proposta: R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 25/11/2021 
 

PROCESSO: 397/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 232/2021 – ATA DE REGISTRO: 
419/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de terapia nutricional oral 
para atender pacientes do Programa Nutricional do Município e CASE, conforme edital. 
DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI EPP 
 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

02 2.125 Frs. Terapia nutricional, oral, para auxiliar na R$ 25,00 R$ 53.125,00 
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cicatrização de úlceras por pressão e 
outras situações que exijam estímulo de 
cicatrização. Hiperproteica, acrescido de 
arginina, zinco, selênio, vitaminas C, A e 
E. Não contém glúten .Apresentação em 
frasco. Frascos com 200 ml. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 06/12/2021 
 

PROCESSO: 397/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 232/2021 – ATA DE REGISTRO: 
418/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de terapia nutricional oral 
para atender pacientes do Programa Nutricional do Município e CASE, conforme edital. 
PAPA DOCE BOMBONIERE LTDA ME 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 6.375 Frs. Terapia nutricional, oral, para auxiliar na 
cicatrização de úlceras por pressão e 
outras situações que exijam estímulo de 
cicatrização. Hiperproteica, acrescido de 
arginina, zinco, selênio, vitaminas C, A e 
E. Não contém glúten .Apresentação em 
frasco. Frascos com 200 ml. 

R$ 27,29 R$ 173.973,75 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 06/12/2021 
 

PROCESSO: 402/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 237/2021 – ATA DE REGISTRO: 
414/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de mudas de flores, 
conforme edital. 
AGRO TD+ COMÉRCIO DE PLANTAS EIRELI ME 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
LOTE 01 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 

01 150 cxs. Flor Sálvia – caixas contendo no 
mínimo 15 mudas. 

R$ 37,30 R$ 5.595,00 

02 450 cxs. Flor Lantana - caixas contendo no 
mínimo 15 mudas. 

R$ 31,33 R$ 14.098,50 

03 150 cxs. Flor Cravina - caixas contendo no 
mínimo 15 mudas. 

R$ 49,97 R$ 7.495,50 

04 375 cxs. Flor Ixora Coccínea - caixas contendo 
no mínimo 15 mudas. 

R$ 42,00 R$ 15.750,00 

05 225 cxs. Flor Lírio - caixas contendo no mínimo 
15 mudas. 

R$ 34,30 R$ 7.717,50 
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06 225 cxs. Flor Impatiens - caixas contendo no 
mínimo 15 mudas. 

R$ 36,63 R$ 8.241,75 

07 375 cxs. Grama Amendoim - caixas contendo no 
mínimo 15 mudas. 

R$ 53,67 R$ 20.126,25 

Valor Global do Lote: R$ 79.024,50 (setenta e nove mil vinte e quatro reais e cinquenta 
centavos) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 30/11/2021 
 

PROCESSO: 402/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 237/2021 – ATA DE REGISTRO: 
415/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de mudas de flores, 
conforme edital. 
JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA ME 
 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
LOTE 02 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 

01 50 cxs. Flor Sálvia – caixas contendo no 
mínimo 15 mudas. 

R$ 37,29 R$ 1.864,50 

02 150 cxs. Flor Lantana - caixas contendo no 
mínimo 15 mudas. 

R$ 31,33 R$ 4.699,50 

03 50 cxs. Flor Cravina - caixas contendo no 
mínimo 15 mudas. 

R$ 49,96 R$ 2.498,00 

04 125 cxs. Flor Ixora Coccínea - caixas contendo 
no mínimo 15 mudas. 

R$ 42,00 R$ 5.250,00 

05 75 cxs. Flor Lírio - caixas contendo no mínimo 
15 mudas. 

R$ 34,29 R$ 2.571,75 

06 75 cxs. Flor Impatiens - caixas contendo no 
mínimo 15 mudas. 

R$ 36,62 R$ 2.746,50 

07 125 cxs. Grama Amendoim - caixas contendo no 
mínimo 15 mudas. 

R$ 53,67 R$ 6.708,75 

Valor Global do Lote: R$ 26.339,00 (vinte e seis mil trezentos e trinta e nove reais) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 30/11/2021 
 

PROCESSO: 403/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 238/2021 – ATA DE REGISTRO: 
413/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de grama com plantio, 
conforme edital. 
JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JÚNIOR EPP 
 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
LOTE 01 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 

01 15.000 m² Grama Esmeralda. R$ 8,55 R$ 128.250,00 
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02 15.000 m² Grama São Carlos. R$ 12,25 R$ 183.750,00 

03 15.000 m² Grama Mato Grosso. R$ 7,30 R$ 109.500,00 

Valor Global do Lote: R$ 421.500,00 (quatrocentos e vinte e um mil e quinhentos 
reais) 
 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
LOTE 02 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 

01 5.000 m² Grama Esmeralda. R$ 8,55 R$ 42.750,00 

02 5.000 m² Grama São Carlos. R$ 12,25 R$ 61.250,00 

03 5.000 m² Grama Mato Grosso. R$ 7,30 R$ 36.500,00 

Valor Global do Lote: R$ 140.500,00 (cento e quarenta mil e quinhentos reais) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 25/11/2021 
 

PROCESSO: 414/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 241/2021 – ATA DE REGISTRO: 
384/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de dieta enteral para o 
Programa Nutricional do Município e CASE, conforme edital. 
MB COMÉCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME 

Item  Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 2.200 
FRS 

Suplemento oral nutricionalmente completo 
para situações metabólicas especiais para 
pacientes com função renal comprometida. 
Densidade calórica de no mínimo 1,5 
kcal/ml. Isento de sacarose, lactose e 
glúten. Indicado para pacientes renais 
agudos e crônicos em tratamento dialítico 
que necessitam de maior aporte calórico-
proteico e restrição de volume. 
Embalagem: Frasco com 200ml. 

R$ 11,93 R$ 
26.246,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 16/11/2021 
 

PROCESSO: 029/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO: 018/2022 – ATA DE REGISTRO: 
102/2022 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de  materiais de informática 
para atender as unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme 
edital. 
F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 

Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 49 Unid. Memória para Desktop DDR III 8GB R$ 216,00 R$ 10.584,00 
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Especificações mínimas: Capacidade: 
8GB; 
Tecnologia: DDR3 - DIMM; 
Frequência 1600MHz (PC3-12800); 
Numero de Vias: 240-pinos; 
Garantia: 12 meses 

02 49 Unid. Memória Notebook DDR3 8GB PC3-
12800 

Especificações Técnicas: 
Capacidade: 8GB 

Tecnologia: DDR3 - SO-DIMM 

Frequência 1600MHz (PC3-12800) 
Numero de Vias: 204-pinos 

Garantia: 12 meses 

R$ 234,00 R$ 11.466,00 

03 188 Unid. SSD 2.5” SATA 3.0 (6 Gb/s) 240GB  
Especificações Técnicas: 
Capacidade: 240GB 

Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s) 
Leituras sequenciais: Mínimo de 450MB/s 

Gravações sequenciais: Mínimo de 
350MB/s 

Expectativa de vida útil (MTTF): 1 milhão 
de horas 

Formato: 2,5” 
Garantia O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 36 (trinta e seis) meses 

R$ 219,60 R$ 41.284,80 

Valor Global da Proposta: R$ 63.334,80 (sessenta e três mil trezentos e trinta e quatro 
reais e oitenta centavos). 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 

 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 16 Unid. Memória para Desktop DDR III 8GB 

Especificações mínimas: Capacidade: 
8GB; 
Tecnologia: DDR3 - DIMM; 
Frequência 1600MHz (PC3-12800); 
Numero de Vias: 240-pinos; 
Garantia: 12 meses 

R$ 216,00 R$ 3.456,00 
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02 16 Unid. Memória Notebook DDR3 8GB PC3-
12800 

Especificações Técnicas: 
Capacidade: 8GB 

Tecnologia: DDR3 - SO-DIMM 

Frequência 1600MHz (PC3-12800) 
Numero de Vias: 204-pinos 

Garantia: 12 meses 

R$ 234,00 R$ 3.744,00 

03 62 Unid. SSD 2.5” SATA 3.0 (6 Gb/s) 240GB  
Especificações Técnicas: 
Capacidade: 240GB 

Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s) 
Leituras sequenciais: Mínimo de 450MB/s 

Gravações sequenciais: Mínimo de 
350MB/s 

Expectativa de vida útil (MTTF): 1 milhão 
de horas 

Formato: 2,5” 
Garantia O prazo de garantia será de, no 
mínimo, 36 (trinta e seis) meses 

R$ 219,60 R$ 13.615,20 

Valor Global da Proposta: R$ 20.815,20 (vinte mil oitocentos e quinze reais e vinte 
centavos) 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 30/05/2022 
 

PROCESSO: 489/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 021/2021 – ATA DE REGISTRO: 
019/2022 
OBJETO: registro de preços  para eventual contratação futura de empresa para a 
prestação de serviços de transporte de passageiros, até o limite de 100.000 Km (cem mil 
quilômetros), para atendimento de diversas secretarias desta municipalidade, conforme 
edital. 
RÁPIDO SUMARÉ LTDA 
PLANILHA COM DIVISÃO DE KM: 
Item Descrição Complemen

to 
Dist. (KM) Qtd. KM 

Total 
Valor 

01 Transporte com Viagens de 
01 a 100 

100 120 12.000 R$ 300.000,00 

02 Transporte com 
ônibus 

Viagens de 
101 a 200 
KM 

200 114 22.800 R$ 324.330,00 

03 Transporte com 
ônibus 

Viagens de 
201 a 300 
KM 

300 70 21.000 R$ 241.500,00 

04 Transporte com 
ônibus 

Viagens de 
301 a 400 

400 40 16.000 R$ 160.000,00 
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KM 

05 Transporte com 
ônibus 

Viagens de 
401 a 500 
KM 

500 20 10.000 R$ 91.000,00 

06 Transporte com 
ônibus 

Viagens de 
501 a 600 
KM 

600 20 12.000 R$ 104.000,00 

07 Transporte com 
ônibus 

Viagens de 
601 a 700 
KM 

700 5 3.500 R$ 30.000,00 

08 Transporte com 
ônibus 

Viagens de 
701 a 800 
KM 

800 1 800 R$ 7.050,00 

09 Transporte com 
ônibus 

Viagens de 
801 a 900 
KM 

900 1 900 R$ 8.722,00 

10 Transporte com 
ônibus 

Viagens de 
901 a 1000 
KM 

1000 1 1.000 R$ 8.800,00 

  SOMA  392 100.000 R$ 1.275.402,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 22/02/2022 
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