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 ► EXPOSIÇÃO ITALIANA

Alunos dos CEMEIs descobriram um novo 
mundo com a exposição “É proibido não 
tocar” (Sesc), interagindo com a obra do 
designer italiano Bruno Munari. As visitas 
fazem parte do Programa Arte e Cultura 
nas Escolas. ● Pág. 16

 ► REAPROVEITAMENTO

O programa “Melhor Caminho”, do gover-
no de São Paulo, tem comprado resíduos 
da construção civil produzidos pela Pro-
hab. A estrada com o revestimento reci-
clado tem a mesma durabilidade que a de 
pedra britada. ● Pág. 16

 ► EDUCAÇÃO

Mais 9 escolas infantis municipais 
recebem uniforme e material escolar

Na quinta-feira (25), mais nove escolas 
municipais receberam da Prefeitura os uni-
formes e material escolar. Novos materiais 
de cozinha e jogos esportivos e recreativos 
também foram entregues aos CEMEIs “Aracy 
Leite Pereira Lopes” (Jd. Lutfala), “José Mar-
rara”, “José Antunes (Jardim Bandeirantes), 
Amélia Botta, Gildney Carreri (Arnon de 
Mello), Maria Lucia Marrara, Walter Blanco, 
Vicente da Rocha Keppe e EMEB Angelina 
Dagnone de Melo (Santa Felícia).

No total, a Prefeitura está distribuindo 
16 mil kits de uniformes para os alunos da 
educação infantil, ensino fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), com 
uma calça, um abrigo, duas camisetas, duas 
bermudas para os meninos e dois shorts-
saia para as meninas. Os alunos da EJA rece-
bem duas camisetas.

O material escolar para os estudantes 
do ensino fundamental inclui caderno, lápis, 
lápis de cor, régua, estojo, borracha, apon-
tador, tesoura, cola, canetas esferográficas e 
hidrográficas.

Programação teatral de 
2010 começa em março

 ► TEATRO 2010
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O Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira 
Perdigão” e Teatro de Arena “José Saffioti 
Filho” iniciam suas atividades do ano de 
2010 a partir deste mês, proporcionado 
à população de São Carlos e região espe-
táculos de dança, música, teatro adulto e 
infantil, sempre com grande qualidade. 
A temporada começa no dia 5 de mar-
ço com o espetáculo de dança “Água de 
Cheiro”. 

O Teatro Municipal fez uma pausa 
no final de ano, quando os funcionários 
tiraram férias e serviços de manutenção 

foram realizados nos meses de janeiro e 
fevereiro. 

De acordo com o diretor do teatro, Al-
mir Martins, desde sua reinauguração em 
2008 não houve uma pausa na programa-
ção. O teatro volta a funcionar de terça-
feira a domingo.

O Teatro Municipal fica na rua Sete 
de Setembro, 1.735, no Centro. Informa-
ções sobre a programação podem ser 
acessadas no Portal da Prefeitura (www.
saocarlos.sp.gov.br) ou pelo telefone (16) 
3371-4339. 

Confira a programação de março
Dias 5, 6, 7 – “Água de Cheiro”
Através de um romance, relata o movimento 

do cangaço brasileiro, salientando a braveza e fra-
gilidade da mulher nordestina.

Classificação etária: livre
Horário: 20h
Ingressos: Venda no Ballet Paula Turci
R$ 24,00 – inteira
R$ 12,00 – meia-entrada

Dia 11 – “Memórias de Um Sargento de Milícias”
Este romance burlesco é também uma se-

renata sentimental acompanhada de toques sin-
fônicos ao passado nacional com suas “festas e 
tradições populares”.

Classificação etária: 12 anos
Horário: 16h e 20h
Ingressos:
R$ 24,00 – inteira
R$ 12,00 – meia-entrada
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PORTARIA nº 273
De 26 De feveReIRO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob o nº 5.110/01, resolve
EXONERAR
a pedido, EDUARDO PONCHIO do cargo em comissão de Inspetor da Guarda Munici-
pal da Secretaria Municipal de Governo, a partir de 28 de fevereiro de 2010, ficando 
consequentemente revogadas as Portarias nºs 484, de 18 de outubro de 2004, 82, de 
5 de janeiro de 2005, e 227, de 8 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 274
De 26 De feveReIRO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob o nº 15.584/01, resolve
EXONERAR
a pedido, FÁTIMA ELOIZA PURINI BELÉM do cargo em comissão de Superintendente 
de Administrações Regionais da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a 
partir de 28 de fevereiro de 2010, ficando revogada a Portaria nº 298, de 12 de janeiro 
de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 275
De 26 De feveReIRO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob o nº 10.216/08, resolve
EXONERAR
a pedido, NAYARA DE GODOY GRANDE do cargo em comissão de Assessor Jurídico 
da Procuradoria Geral do Município, a partir de 28 de fevereiro de 2010, ficando revo-
gada a Portaria nº 60, de 5 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 277
De 26 De feveReIRO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob o nº 1.429/05, resolve
EXONERAR
a pedido, JUVENAL SODRÉ LACERDA do cargo em comissão de Assessor de Gabinete 
V na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a partir de 28 de fevereiro de 2010, 
ficando consequentemente revogada a Portaria nº 385, de 14 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 285
De 26 De feveReIRO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob o nº 7.290/05, resolve
EXONERAR
FRANCISCO ANDREOSSI JÚNIOR do cargo em comissão de Assessor de Gabinete V da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, a partir 
de 28 de fevereiro de 2010, ficando consequentemente revogadas as Portarias nºs 
493, de 4 de julho de 2008, e 414, de 15 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 295
De 26 De feveReIRO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob o nº 4.943/06, resolve
EXONERAR
a pedido, CRISTIANE RIOLI YATO do cargo em comissão de Assessor de Gabinete VII 
da Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 28 de fevereiro de 2010, ficando con-
sequentemente revogadas as Portarias nºs 93, de 13 de março de 2006, e 163, de 7 
de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 299
De 26 De feveReIRO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob o nº 5.267/01, resolve
DESIGNAR
o servidor JOÃO CARLOS DA SILVA PAES, ocupante do emprego de Tratador de Ani-
mal, para exercer a função gratificada de Supervisor de Unidade, para atuar no Paço 
Municipal, junto ao Gabinete do Prefeito, a partir de 1º de março de 2010, com os 
vencimentos que lhe competirem por lei, ficando consequentemente revogada a 
Portaria nº 1530, de 17 de novembro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 300
De 26 De feveReIRO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob o nº 22.346/03, resolve
DESIGNAR
o servidor JÚLIO CÉSAR GARCIA, ocupante do emprego de Programador de CPD, 
para exercer a função gratificada de Chefe da Seção de Zeladoria e Manutenção da 
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º de março de 2010, com os vencimentos 
que lhe competirem por lei, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 257, 
de 9 de janeiro de 2009.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 305
De 26 De feveReIRO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribui-
ções legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob o nº 9.979/10, resolve
NOMEAR
Comissão de Sindicância composta pelos servidores Fabiana Rossi do Nascimento, 
que a presidirá, Euceli de Menezes Vicente Pessoa Sales e Karime Vieira Albuquer-
que para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 
9.979/10.
São Carlos, 26 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ATO DA SeCReTARIA

SeCReTARIA MUnICIPAL De SAÚDe
DIvISÃO De vIGILÂnCIA SAnITÁRIA

COMUnICADO vISAM 
Torna pública a LAUDA vISAM nº 002//2010 contendo os despachos do 
Chefe da Divisão de vigilância Sanitária, nos termos da Portaria CvS-01, 
de 22 de Janeiro de 2007.

AUTO De InfRAÇÃO
Proc.006602-10- Ciene Marcelino de Souza Me - AIf vISAM nº 361
Proc.006660-10 - Alcanjo Moraes Alves - AIf vISAM nº 734
Proc.007856-10 - vieira Auto Posto São Carlos Ltda - AIf vISAM nº 733
Proc.006661-10 - Haroldo ferreira Leite Me - AIf vISAM nº 735
Proc.000894-10 - eronildes Amorim ferreira - AIf vISAM nº 358
Proc.000893-10 - Supermercado União Serv Ltda - AIf vISAM nº 1378
Proc.000891-10 - Divaldo nogueira dos Santos Me - AIf vISAM nº 186
Proc.000892-10 - vL Cardoso São Carlos Me - AIf vISAM nº 497
Proc.000895-10 - Paulo Sergio Simionato Me - AIf vISAM nº 357
Proc.001924-10 - Tomaz Peres Garcia - AIf vISAM nº 392
Proc.001938-10 - fabiane Cristina Romão  - AIf vISAM nº 498
Proc.001927-10 - eugenia Tassi venancio - AIf vISAM nº 732
Proc.007642-10 - Alcides Costa fonseca Me - AIf vISAM nº 500
Proc.007733-10 - João Paulo S Luchesi Me - AIf vISAM nº 737
Proc.007857-10 - Tais Rosa Monaretti Me - AIf vISAM nº 1437
Proc.008707-10 - Ricardo Jose de Barros Me - AIf vISAM nº 275
Proc.008708-10 - Zelia de Aro P. do Amaral - AIf vISAM nº 427
Proc.008703-10 - Anderson Luiz de Carvalho Me - AIf vISAM nº 364 
Proc.008704-10 - Ana Maria Rodrigues Chimenes - AIf vISAM nº 363
Proc.008705-10 - Colégio o Pequeno Sabio S/C Ltda - AIf vISAM nº 162
Proc.008706-10 - Maria do Carmo de Campos Bar Me - AIf vISAM nº 324
Proc.008709-10 - Roberta Marino Cazela - AIf vISAM nº 323

AUTO De IMPOSIÇÃO De PenALIDADe (ADvÊRTenCIA)
Proc.006602-10 - Ciene Marcelino de Souza Me - AIP vISAM nº 204
Proc.001924-10 - Tomaz Peres Garcia - AIP vISAM nº 286
Proc.012238-09 - São Carlos fast Comestiveis Ltda- AIP vISAM nº 206

AUTO De IMPOSIÇÃO De PenALIDADe (InTeRDIÇÃO PARCIAL 
eSTABeLeCIMenTO)

Proc.006602-10 - Ciene Marcelino de Souza Me - AIP vISAM nº 204
AUTO De IMPOSIÇÃO De PenALIDADe(SUSPenSÃO De venDA)

Proc.006602-10 - Ciene Marcelino de Souza Me - AIP vISAM nº 204
AUTO De IMPOSIÇÃO De PenALIDADe(APReenSÃO De PRODUTO)

Proc.001924-10 - Tomaz Peres Garcia - AIf vISAM nº 392
AUTO De IMPOSIÇÃO De PenALIDADe(InUTILIZAÇÃO De PRODUTO)

Proc.001924-10 - Tomaz Peres Garcia - AIf vISAM nº 392 
InDefeRIMenTO De AUTO De InfRAÇÃO

Proc.001924-10 - Tomaz Peres Garcia - AIf vISAM 392
Proc.006602-10 - Ciene Marcelino de Souza Me - AIP vISAM nº 204

InDefeRIMenTO De AUTO De IMPOSIÇÃO
Proc.001924-10 - Tomaz Peres Garcia - AIP vISAM nº 286

SOLICITAÇÃO De CAnCeLAMenTO De LICenÇA
Proc.004208-01 - Maria Regina P. nordi Dovigo (Aparelho de Rx.)
Proc.018630-06 - Supermercado Gimenes S/A
Proc.013877-07 -Supermercado Gimenes S/A
Proc.015859-09 - Lanchonete Amora do Campo Ltda Me
Proc.013060-05 - Pedrina Donizete Reame Maximo Me
Proc.021153-08 - C Tavares dos Santos Me
Proc.020496-08 - Mariangela Aparecida Regatieri Alves Me
Proc.016539-09 - Marcelo nini Rossette Pizzaria Me
Proc.007617-01 - Otica On Line Ltda
Proc.024942-08 -Centro de Patologia e Diagnóstico Laboratorial S/S Ltda

Proc.022933-09 - Roberto Shunsui fukuda Me
Proc.001819-03 - Clarice emilia Olgado
Proc.019818-05 - Rff espetinhos e Lanchonete Ltda Me
Proc.003886-01 - José eduardo Macedo fagian (APAReLHO De Rx)
Proc.016512-05 - International BR Comercial exportadora Ltda
Proc.026834-09 - Mara Regina Lopes Cavaletti
Proc.004318-05 - Cristina Sunni Lim Me
Proc.007577-08 - Patricia frazzato Rossito

CAnCeLAMenTO De LICenÇA De fUnCIOnAMenTO
Proc.003901-02 -francisco nardjone nogueira Me
Proc.005801-99 - LC Ramos & Ramos Ltda Me
Proc.090588-04 - Mercearia Tres M de São Caros Ltda Me 
Proc.022107-05 - Shirley Guimarães Ribeiro Me
Proc.022614-07 - Jose Luciano de Mendonça Ataide
Proc.003254-08 - Giselle Ponciano Leão
Proc.012999-05 - Preto Distr. De Prod. Alimenticios Ltda
Proc.004860-07 - Angelica Aparecida Salomão Sorveteria Me
Proc.001851-06 - fernanda Maria Souza Salvino
Proc.007745-03 - Claudinei Zanchetta

DefeRIMenTO De AUTO De InfRAÇÃO
Proc.020511-09 - Blundi & Oliveira Ltda - AIf vISAM nº 711
Proc.022359-09 - Comercial Acciere de Produtos Alimenticios Ltda Me - AIf 
vISAM nº 184
Proc.029201-09 - Romerson Alves Petrilio - AIf vISAM nº 407
Proc.029890-09 - Agda elisabeth de Lima Me - AIf vISAM nº 353
Proc.031118-09 - Tania Mara Tinos Cabeleireiros Me

DefeRIMenTO De LICenÇA De fUnCIOnAMenTO
Proc.003390-01 - Antonio José Marques Craveiro CRO SP 34489
Consultório Odontológico c/ Aparelho de Rx. - LICENÇA 354890622-863-000505-1-2 
Validade:28/01/2010 
Proc.008703-02 - Oliveira Jorge Médicos Associados S/C Ltda - Dr. José de 
Oliveira Jorge neto CRM SP 85871
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000625-1-0 Validade:24/03/2011
Proc.006569-02 - P.O Drogaria Ltda ePP - Dra. Patricia Orlandi de Pietro 
CRf SP 23525
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000060-1-7 Validade:28/11/2010
Proc.015201-09 - empacotadora e Distribuidora de Generos Alimenticios 
Bambino Ltda Me
Comércio atacadista de água mineral - LICENÇA 354890622-463-000077-1-4 Valida-
de:13/01/2011
Proc.024739-03 - Pipano e Casale Associados S/S - Dr. Paulo Celso Conz Pi-
pano CRM SP 85827
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000381-1-3 Validade:14/08/2010
Proc.004217-01 - Carlos eduardo Machado CRO SP 23586
Consultório Odontológico  - LICENÇA 354890622-863-000637-1-1 Valida-
de:08/01/2011 
Proc.017330-06 - erminio Bettoni
Serviços de Bufê - LICENÇA 354890622-562-000064-1-6 Validade:04/12/2010
Proc.022500-07 - Amigos de São Judas Tadeu
Educação Infantil - LICENÇA 354890622-851-001405-1-1 Validade:08/12/2010
Proc.013315-08 - ADM Industria e Com. de Alimentos Ltda
Padaria - LICENÇA 354890622-109-000027-1-2 Validade:30/09/2010
Proc.022519-09 - Bruno de vasconcelos Rodrigues
Bar - LICENÇA 354890622-561-001174-1-2 Validade:08/12/2010
Proc.012483-02 - Don Rafaelle Restaurante Ltda ePP
Restaurante - LICENÇA 354890622-561-000688-1-0 Validade:07/01/2011
Proc.000588-01 - natura farmácia de Manipulação Ltda Me
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000090-1-6 Validade:19/11/2010
Proc.022232-06 - Geralda fernandes de Souza Me
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000870-1-7 Validade:09/12/2010
Proc.008567-05 - Clinica Carvalho de fisioterapia Ltda
Serviços de Fisioterapia - LICENÇA 354890622-865-000115-1-7 Validade:16/06/2010
Proc.008838-08 - evangelista Alves de Souza Me
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000225-1-9 Validade:10/02/2011
Proc.000832-10 - Marcos Jacobovitz CRO SP 42225
Consultório Odontológico c/ Aparelho de Rx. - LICENÇA 354890622-863-000987-1-0 
Validade:26/01/2011 
Proc.019365-06 - vandalice Rosa da Silva Moares Me
Restaurante - LICENÇA 354890622-561-000235-1-5 Validade:11/12/2010
Proc.026765-09 - Prod. Alimenticios nossa Senhora de Guadalupe Ltda Me
Comércio varejista de produtos alimenticios - LICENÇA 354890622-472-000509-1-1 
Validade:11/01/2011
Proc.007756-01 - Karl eduardo Hoffmann & Cia Ltda - Dr. Karl eduardo Ho-
ffmann CRM SP 50750
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000006-1-2 Validade:26/01/2011
Proc.015199-98 - Central São Carlos Dist. Produtos naturais e Dietéticos
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral - LICENÇA 354890622-463-
000099-1-1 Validade:30/12/2010
Proc.015490-02 - valdir Christinelli Me
Fabrica de Sorvetes - LICENÇA 354890622-105-000008-1-7  Validade:15/01/2011
Proc.029344-09 - Luiz Carlos Thomaze Me
Bar - LICENÇA 354890622-561-001257-1-7 Validade:11/01/2011
Proc.022690-07 - Andre Luiz Ortolani CRO SP 86517
Consultório Odontológico c/ Aparelho de Rx - LICENÇA 354890622-863-000668-1-8 
Validade:01/02/2011
Proc.017992-07 - Turi Comerio de frutas e verduras Ltda ePP
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000142-1-9 Validade:28/12/2010
Proc.003832-01 - Dentomed Produtos Hospitalares Ltda - Antonio Jose 
Reimer CRQ SP 0420795
Comércio Atacadista de Correlatos - LICENÇA 354890622-464-000011-1-2 Valida-
de:14/02/2011
Proc;017992-07 - Turi Comércio de frutas e verduras Ltda ePP
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000142-1-4 Validade:28/12/2010
Proc.018716-02 - Carvalho e Carvalho de São Carlos Ltda Me
Restaurante - LICENÇA 354890622-561-000164-1-1 Validade:22/05/2010
Proc.007669-07 - Marcia Cristina de Carvalho ferreira Me
Bar - LICENÇA 354890622-561-000832-1-6 Validade:08/08/2010
Proc.014568-07 - Paulo Roberto Gonçalves Bar Me
Bar - LICENÇA 354890622-561-000430-1-0 Validade:14/12/2010
Proc.003903-01 - Silvia Rittner Tavares Guerreiro Correa CRO SP 30896
Consultório Odontológico c/ Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000299-1-2 
Validade:30/08/2010
Proc.018632-03 - eyetec equipamentos Oftálmicos Indústria e Com. Ltda - 
Dr. Silvio Antonio Tonissi Junior CReA SP 60169180
Fabricação de Correlatos - LICENÇA 354890622-266-000013-1-7 Validade:14/05/2010
Proc.030887-09 - Ortomed Saúde - Assistência Domiciliar de enfermagem 
- Dr. flavio Costa de Barros Lima CRM SP 107358
UTI Móvel - LICENÇA 354890622-862-000001-1-6 Validade:01/02/2011
Proc.023201-06 - Wenzel & Mecca Ltda Me
Comércio varejista de produtos alimenticios em geral - LICENÇA 354890622-472-
000273-1-6 Validade:05/01/2011
Proc.007608-05 - Adão fernandes de Souza Me
Fabricação de produtos de panificação - LICENÇA 354890622-109-000034-1-7 Vali-
dade:13/01/2011
Proc.000276-10 - Barbieri Correia e Barbieri Ltda Me 
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Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000332-1-9 - Validade:28/01/2011
Proc.004750-06 - Oca dos Curumins S/C Ltda
Cantina - LICENÇA 354890622-562-000134-1-2 Validade:18/01/2011
Proc.026867-09 - Pedro fernandes Russo Me
Cantina - LICENÇA 354890622-472-000505-1-2 Validade:20/01/2011
Proc.003723-06 - Silvia Helena Correa Bueno Me
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000474-1-4 Validade:28/01/2011
Proc.016268-03 - franchelle Pizzaria Ltda Me
Restaurante - LICENÇA 354890622-561-001013-1-1 Validade:06/01/2011
Proc.003350-02 - Clinica Marcio A R ferreira S/S - Dr. Marcio A R ferreira 
CRM SP 66083
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000649-1-2 Validade:22/01/2011
Proc.002147-05 - fundação Universidade federal de São Carlos -  Dr. Geo-
vani Gurgel Aciole da Silva CRM SP
Ambulatório Médico - LICENÇA 354890622-863-000115-1-7 Validade:12/03/2010
Proc.007221-01 - Julio Cesar Guidini Me
Padaria - LICENÇA 354890622-109-000030-1-8 Validade:24/11/2010
Proc.010143-02 - Antonio Sergio Zago & Cia Ltda Me
Açougue - LICENÇA 354890622-472-000281-1-8 Validade:31/01/2010 
Proc.028079-09 - Panini São Carlos Comércio de Alimento Ltda
Padaria - LICENÇA 354890622-472-000492-1-2 Validade:07/12/2010
Proc.012207-02 - Tereza Ribeiro de Paulo Braga Me
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000127-1-8 - Validade:14/09/2010
Proc.027399-09 - ecoway Auto Posto Ltda
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001222-1-1 Validade:13/01/2011
Proc.016810-02 - Centro de Ginecologia - Obstetricia e Cirurgia S/S - 
Dr.João Gilberto Bortolotti CRM SP 17117
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000034-1-7 Validade:27/01/2011
Proc.012450-02 - Amilcar Donizetti Zanini CRM SP 55971
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000113-1-2 Validade:23/01/2011
Proc.011317-06 - Camila Rezende de Carvalho CRefITO SP 68206
Serviços de Fisioterapia - LICENÇA 354890622-865-000058-1- Validade:16/06/2010
Proc.014169-05 - Jean Marc Bolonha volland CRefITO SP 13058
Serviços de Fisioterapia - LICENÇA 354890622-865-000060-1-7 Validade:19/07/2010
Proc.024781-06 - Instituto Cultural Italo Brasileiro
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000309-1-0 Validade:28/12/2010
Proc.023786-08 - Celia Maria Dibo favoretto Me
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000886-1-7 Validade:04/01/2011
Proc.021129-09 - Antonio Carlos Wenzel
Supermercado - LICENÇA 354890622-471-000305-1-1 Validade:12/01/2011
Proc.003003-02 - vera Cristina Pezza CRM SP 88178
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000510-1-2 Validade:11/12/2010
Proc.022239-09 - Claudio Luiz Aparecido Altarejo Bar Me
Bar - LICENÇA 354890622-561-001173-1-5 Validade:14/12/2010
Proc.017947-07 - Cintia Aparecida Casale Barros Bar Me
Bar - LICENÇA 354890622-561-000495-1-4 Validade:15/01/2011
Proc.019776-07 - Casa de Carnes Milare Ltda Me
Açougue - LICENÇA 354890622-472-000222-1-7 Validade:29/11/2010 
Proc.023036-05 - vera Lucia Martins Pinto
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000036-1-1 Validade:23/01/2011
Proc.009339-02 - Alcides Costa fonseca Me
Comércio varejista de bebidas - LICENÇA 354890622-472-000095-1-2 Valida-
de:24/01/2011
Proc.030036-09 - Sonia A Gonçalves Bebidas Me
Comércio varejista de bebidas - LICENÇA 354890622-472-000512-1-7 Valida-
de:18/12/2010
Proc.003906-01 - Maria Teresa Marrara Benjamin CRO SP 18144
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000596-1-7 Valida-
de:14/01/2011
Proc.009423-02 - farmácia natureza - São Carlos Ltda
Farmácia de Manipulação - LICENÇA 354890622-477-000087-1-0 Valida-
de:19/01/2011
Proc.022220-06 - Maria Pasqua Montanari de Souza Me
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000692-1-3 Validade:17/01/2011
Proc.006236-03 - farmácia nossa Sra. Do Rosário Ltda
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000115-1-7 - Validade:12/12/2010
Proc.005856-01 - Botica farmacêutica São Carlos Ltda Me
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000082-1-4 Validade:15/01/2011
Proc.009707-07 - Blundi e Oliveira Ltda
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000314-1-0 Validade:19/01/2011
Proc.917-02 - Ana Claudia Margarido Sabe CRM SP 82180
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000622-1-9 Validade:07/01/2011
Proc.030782-09 - Kelly Kureishi Me
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros - LICENÇA 354890622-472-000514-1-1 Va-
lidade:11/01/2011
Proc.027936-09 - Thatiana Guzzi Me
Comércio varejista de produtos alimenticios em geral - LICENÇA 354890622-472-
000493-1-0 Validade:23/12/2010
Proc.005850-01 - Antonio Aparecido Carbinatto & Cia Ltda CRf SP 12658
Farmácia de Manipulação - LICENÇA 354890622-477-000087-1-7 Valida-
de:08/01/2011
Proc.006215-05 - Yuka Saito CRMv SP 08109
Serviços Veterinários - LICENÇA 354890622-750-000017-1-6 Validade:2/2010
Proc.000681-02 - Maria Aparecida Donizeti Gonçalves Basso Me
Bar - LICENÇA 354890622-561-000463-1-0 Validade:27/11/2010
Proc.019480-08 - Carolina Marrara Benjamin CRP SP 90020
Serviços de Psicologia - LICENÇA 354890622-865-000142-1-4 Validade:20/11/2010
Proc.019479-08 - Camila Marrara Benjaminb CRO SP 93596
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000783-1-0 Valida-
de:20/11/2010
Proc.003905-01 - Antonio Carlos Benjamin CRO SP 17606
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000616-1-1 Valida-
de:14/01/2011
Proc.019077-05 - Motta e Ruggiero Médicos Associados - Dr. Paulo Roberto 
Motta CRM SP 52978
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000547-1-2 Validade:27/11/2010
Proc.011887-08 - Dia Brasil Sociedade Ltda
Supermercado - LICENÇA 354890622-471-000229-1-8 Validade:16/07/2010
Proc.025970-09 - Dia Brasil Sociedade Ltda
Supermercado - LICENÇA 354890622-471-000315-1-8 - Validade:23/10/2010
Proc.006098-01 - vicente & Sanches Ltda - Dra. Dirce eugenia Sanches vi-
cente CRf SP 17610
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000198-1-0 Validade:22/10/2010
Proc.004924-02 - Instituto Lopez Soto de Medicina S/C Ltda  - Dr Agostinho 
Soto CRM SP 40434
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000038-1-6 Validade:29/11/2010
Proc.027686-09 - A Deriggi viagens e eventos Me
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001224-1-6 Validade:30/11/2010
Proc.005934-01 - farmácia nossa Sra. Do Rosário Ltda - Dra. Rosa Adriane 
Paulux CRf SP 54940
Drogaria - LICENÇA 35

CADASTRO
Proc.016383-02 - edson Selvagio
Serviço Ambulante - CEVS 354890622-561-000037-2-7 Validade:09/01/2010
Proc.024579-03 - Clube Atlético Paulistinha

Clube Social - CEVS 354890622-931-000047-2-3 Validade:12/01/2011
Proc.022596-05 - Caritas Paroquial de São nicolau de flue
Serviço de Assistência Social - CEVS 354890622-880-000013-2-5 Validade:04/08/2010
Proc.092867-04 - Ademir Sebastião de Oliveira Me
Comércio atacadista de resíduos e sucatas - CEVS 354890622-468-000014-2-2 Vali-
dade:28/11/2010
Proc.018572-09 - fatima Maria Cesar
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000474-2-2 Vali-
dade:08/01/2011
Proc.018572-09 - fatima Maria Cesar
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000473-2-5 Validade:08/01/2011
Proc.025034-08 - Sonia esteves Moreno
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000508-2-2 Vali-
dade:17/11/2010
Proc.025034-08 - Sonia esteves Moreno
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000413-2-7 Validade:17/11/2010
Proc.013114-07 - Ana Lucia Martins 
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000123-2-7 Validade:15/12/2010
Proc.013114-07 - Ana Lucia Martins 
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000124-2-4 Vali-
dade:15/12/2010
Proc.030417-09 - Thainara Oliva Souza
Alojamento, higiene e embelezamento de animais - CEVS 354890622-960-000509-
2-0 Validade:22/12/2010
Proc.001937-05 - frederico Augusto varela fernandez Me
Comércio varejista de animais vivos - CEVS 354890622-478-000024-2-9 Valida-
de:19/12/2010
“O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar(em) as boas 
práticas referente às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento do 
documento.”
São Carlos,  26  de Fevereiro de 2010

COnCURSOS PÚBLICOS e PROCeSSOS SeLeTIvOS

COMUnICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas disponíveis, para contratação 
por tempo determinado de professores, conforme prevê a Lei 13.889/06.
A atribuição dar-se-á no dia 04/03/10, às 15h, na Rua Dom Pedro II, n.º 2426, Vila 
Costa do Sol, São Carlos.
PROfeSSOR III – ÁREA ARTES

Unidade número Período

EMEB Angelina Dagnone de Mello 2 Noite

EMEB Carmine Botta 18 Manhã

São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnvOCAÇÃO De COnCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua Epis-
copal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da 
publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato que 
não comparecer no prazo estipulado.
nÚMeRO DO COnCURSO: 207
fUnÇÃO: ENFERMEIRO – AREA SAUDE DA FAMILIA

nome CLaSSiFiCaÇÃo

DIANA CARLA ROMANO 27

São Carlos, 01 de Março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnvOCAÇÃO De COnCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a comparecer a Rua Epis-
copal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da 
publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato que 
não comparecer no prazo estipulado.
nÚMeRO DO COnCURSO: 200
fUnÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome CLaSSiFiCaÇÃo

THIAGO ROSSI DE SOUZA 331

Ficam convocados também, os candidatos habilitados abaixo descritos, que só serão 
admitidos caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de 
candidatos anteriormente convocados.

nome CLaSSiFiCaÇÃo

JOEVERSON DOMINGUES EVANGELISTA 332

ANDREA DE OLIVEIRA MARTINS 333

ARAYNA DE FATIMA PINTO 334

CAMILA APARECIDA DA COSTA 335

JOSEMAR VALENTIM DE FREITAS 336

MURILO BRAGA MARQUES 337

DOUGLAS MAYKON RUSSO 338

FLAVIO RODOLFO ROSSETO 339

FERNANDO DO AMARAL 340

CHAYANA ANTONIO DE MOURA 341

ALVARO GARCIA DE GODOY 342

DANILO ANTONIO ELIZIARIO 343

ERICK ROBERTO FREIRE DE ARAUJO 344

MICHELE BARBOZA DUNDA 345

São Carlos, 01 de Março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DeSISTÊnCIA De CAnDIDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administra-
ção e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata  abaixo discriminada, desistiu de 
assumir a vaga a ela destinada:
nÚMeRO DO COnCURSO: 208
fUnÇÃO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

nome CLaSSiFiCaÇÃo

ADRIANA LEAO 22

São Carlos, 01 de Março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnvOCAÇÃO De CAnDIDATO HABILITADO eM PROCeSSO SeLeTIvO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal convoca os candidatos abaixo a comparecerem, pessoal-
mente ou por procuração, à Rua Dom Pedro II, n.º 2426, Vila Costa do Sol, São Carlos, 
no dia 04/03/10, às 15h00 horas, para manifestação de interesse em ministrar 
aulas em caráter temporário no ano letivo de 2010, em conformidade com o artigo 
36 da Lei nº 13889/06.
O não comparecimento implicará na desclassificação da lista de habilitados do Pro-
cesso Seletivo.
Os candidatos que manifestarem interesse no período estipulado ficam automatica-
mente convocados para participarem das atribuições de aulas que ocorrerão todas 
quintas-feiras (dias úteis), às 15:00 horas, na Rua Dom Pedro II, nº 2426, Vila Costa do 
Sol, São Carlos.
PROCeSSO SeLeTIvO nº 05/10 
PROfeSSOR III – ÁREA ARTES

nome do CandidaTo CLaSSiFiCaÇÃo

ALINE DEL PALACIO ALVARENGA 1

ELIANA MARIA GARCIA SALDANHA 2

JESSICA ALINE TARDIVO 3

São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nÃO COMPAReCIMenTO De CAnDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo discriminados, não 
compareceram para assumirem as vagas a eles destinadas, ficando, portanto, des-
classificados:
COnCURSO PÚBLICO: 200
fUnÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome CLaSSiFiCaÇÃo

ELDER PLACERES DE LUIS JUNIOR 329

LENYARA SABRINA LUCISANO 330

São Carlos, 01 de Março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUnICADO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal republica a convocação 
de candidatos do Concurso Público nº 224 para o emprego de Fiscal Ambiental, pu-
blicado no Diário Oficial do Município de 27/02/10, devido a incorreções:

COnvOCAÇÃO De COnCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua Epis-
copal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da 
publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato que 
não comparecer no prazo estipulado.
nÚMeRO DO COnCURSO: 224
fUnÇÃO: FISCAL AMBIENTAL

nome CLaSSiFiCaÇÃo

TATIANA CANAZZA COSTENARO 11

Fica convocado também, o candidato habilitado abaixo descrito, que só será admiti-
do caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de candidatos 
anteriormente convocados.

nome CLaSSiFiCaÇÃo

WILSON MOREIRA JUNIOR 12

São Carlos, 01 de Março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnvOCAÇÃO De PROCeSSO SeLeTIvO 009
eSTÁGIO ReMUneRADO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Administra-
ção e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer no CIEE, à Rua 
São Sebastião, 1810 – Centro, no prazo de 2 (dois) dias úteis, para tratar de assunto 
referente ao início do estágio. 
A candidata deverá comparecer no endereço acima, das 08h às 17h, munida de 01 
foto 3x4, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de matrícula.
Será considerada desistente e, consequentemente, desclassificada, a candidata que 
não comparecer no prazo estipulado.
Curso: Pedagogia

nome CLaSSiFiCaÇÃo

Evelyn de Camargo Franco 8º

São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DeSISTÊnCIA De PROCeSSO SeLeTIvO 009
 eSTÁGIO ReMUneRADO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Administra-
ção e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata abaixo discriminada desistiu de 
assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassificada:
Curso: Pedagogia

nome CLaSSiFiCaÇÃo

CRISTIANE DA SILVA DE ASSIS 7º

São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

eDITAL De COnCURSO PÚBLICO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna público, por de-
terminação do Exmo. Prefeito Municipal Prof. Oswaldo B. Duarte Filho, a abertura de 
inscrições para os Concursos Públicos para o emprego de Médico nas áreas abaixo 
discriminadas, a serem realizados por meio da “Fundação para o Vestibular da Univer-
sidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - VUNESP.
I – Dos empregos e vagas
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PREFEITURA DE

ConCUrSo 
PúbLiCo nº

emPrego VagaS
Jornada de 
TrabaLho 

VenCimenTo 
+ aUxíLio 

aLimenTaÇÃo *
Pré-reqUiSiToS

330
Médico - área 
Cardiologia

Cadastro 

Reserva

*****
15h/sem* R$ 1.385,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP). Título 
de Especialista na área ou 
residência médica na área.

331
Médico - 
área Clínica 
Médica

1 * e ** R$ 1.385,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP).

332
Médico - área 
Ginecologia e 
Obstetrícia

1 * e ** R$ 1.385,00 

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP). Título 
de Especialista na área ou 
residência médica na área.

333

Médico - área 
Medicina 
da Família e 
Comunidade

5
40 horas 
semanais

R$ 
5.540,00 + 
gratificação 
***

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP). Título 
de Especialista na área ou 
residência médica na área.

334
Médico - área 
Neurologia

1 15 h/sem* R$ 1.385,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP). 

335
Médico - área 
Oftalmologia

1 15 h/sem* R$ 1.385,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP) Título 
de Especialista na área ou 
residência médica na área.

336
Médico – área 
Pediatria

4 * e ** R$ 1.385,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP). Título 
de Especialista na área ou 
residência médica na área.

337
Médico – 
área Perícia 
Médica

1 15 h/sem* R$ 1.385,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP). Título 
de Especialista na área ou 
residência médica na área.

338
Médico - área 
Psiquiatria

5 15 h/sem* R$ 1.385,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP) Título 
de Especialista na área ou 
residência médica na área.

339

Médico - área 
Urgência Pré-
Hospitalar 
Fixo e Móvel

20

plantão 
12 horas 
semanais 
****

R$ 2.125,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP).

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento padrão 
por força da Lei 13771/06. A remuneração será composta pelo vencimento mais au-
xílio alimentação, prêmio assiduidade, insalubridade mediante análise do SESMET R$ 
102,00 e Prêmio SUS R$ 350,00. 
** A jornada de trabalho é de 15 horas semanais e, exclusivamente, nas Unidades 
Básicas de Saúde o contrato é de 12 consultas diárias.
*** Para o emprego de Médico - área Medicina de Família e Comunidade a remu-
neração será composta pelo vencimento + auxílio alimentação, Gratificação PSF (R$ 
2.527,50), prêmio assiduidade (R$ 338,52), insalubridade mediante análise do SES-
MET (R$ 102,00) e Prêmio SUS (R$ 350,00), totalizando R$ 8.858,02.
**** A jornada de 12 (doze) horas semanais para o emprego de Médico – área de 
Urgência, refere-se à atuação como plantonista nas Unidades de Pré-Hospitalar Fixo 
e/ou Móvel.
***** Tendo em vista que se encontra em validade concurso regido pelo edital nº 
251, a convocação de candidatos habilitados neste edital para a área de Cardiologia 
fica condicionada ao esgotamento do cadastro formado pelos candidatos aprova-
dos e não convocados no edital mencionado ou ao término da validade do referido 
concurso.
I.1. Das Atribuições Gerais do emprego

Médico: Integrar-se à equipe de saúde da unidade para a qual for designado. Participar 
do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas 
(ações) de saúde priorizados para a área de abrangência da Unidade de Saúde, região 
e município. Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva 
regulamentação profissional, as normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as 
Rotinas e Protocolos estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Desenvolver ações 
de cuidado individuais e/ou coletivas que atendam às necessidades da demanda específica. 
Prestar cuidado a todos os agravos à saúde, em sua área de atuação, na perspectiva da 
Vigilância à Saúde. Realizar atendimento e procedimentos específicos em sua especialidade 
às crianças, adultos (homens e mulheres) e idosos. Executar exames clínicos, emitir 
diagnósticos, elaborar planos de cuidado, com ênfase na prevenção e promoção à saúde, 
sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação. Desenvolver atividades de Educação em 
Saúde aos indivíduos, famílias e comunidades, locais, regionais e/ou municipal. Participar de 
Juntas Médicas quando convocado pela Administração. Desenvolver ações de orientação, 
acolhimento e educação junto às famílias dos usuários. Participar de planejamento e 
execução de programas de educação permanente e capacitação de recursos humanos. 
Participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade. Integrar a equipe 
multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades dos indivíduos, famílias e comunidades. Acolher os estudantes 
de graduação e pós-graduação em estágios nas Unidades de Saúde, participando de sua 
formação. Emitir parecer em processos administrativos e judiciais, em sua área técnica. 
Executar outras atividades profissionais da área correspondente a sua especialidade.

II - Das Inscrições
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 08/03/10 às 16 horas de 
05/04/10 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.vunesp.
com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição das 10 ho-
ras de 08/03/10 às 16 horas de 05/04/10;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o candidato 
deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do item 2, deste 
Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite para encerramento das ins-
crições (05/04/10). Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente deverá 
ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do encer-
ramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do paga-
mento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a situa-
ção da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do Concurso 
Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições (05/04/10). Caso 
seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em contato com o Dis-
que VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para 
verificar o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com a autenti-
cação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente à taxa 
de inscrição.

1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 05/04/10, a ficha de inscrição não estará 
mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa eletrô-
nico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depó-
sito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 08/03/10 a 
05/04/10, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.
2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser efetu-
ado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo especificados:

ConCUrSo PúbLiCo n.º emPrego Taxa

330 ao 339 Médico – diversas áreas R$ 70,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva com-
pensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua efetivação 
dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipa-
damente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a maior ou em 
duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público 
não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá sobre a Fundação 
VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas infor-
mações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimento 
de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada.
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades es-
peciais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obede-
cer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Candidatos 
Portadores de Necessidades Especiais, deste Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições especiais para 
realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por estar com braço que-
brado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à Fundação 
VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, 
SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou via SEDEX, especificando: “Concurso PM de 
São Carlos”, nome completo, endereço, telefone e emprego em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabilizam por so-
licitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por ou-
tros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exigên-
cias contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conseqüências 
de eventuais erros no preenchimento da ficha de inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.
II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de necessidades especiais
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e nº 13.062 de 
19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de classificação final, 5% (cinco 
por cento) das vagas, às pessoas portadoras de necessidades especiais desde que em 
condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das funções perti-
nentes e que tenham sido habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações inferiores a 0,5 
(meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor, ou seja, a 
cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na condi-
ção de portador de necessidades especiais.
3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá especificar, 
na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de inscrição 
08/03/10 a 05/04/10, encaminhar, por SEDEX, à Fundação VUNESP – Rua Dona Ger-
maine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os 
seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, 
bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especifi-
cação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de 
prova especial, ou de condições especiais para a realização das provas.
5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam inferioridade 
que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de acordo com o 
previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999.
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 
passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atri-
buições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é obstati-
va à inscrição no Concurso.
8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, ava-
liação, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justificar 
a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por invalidez.
1. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se 
não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da 
Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
2. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compati-
bilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
3. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perícia 
médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições do emprego.
III – Das Disposições Gerais
1. Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas, correção 
dos Títulos e o processamento do concurso. A Comissão responsável pelo acom-
panhamento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria do Prefeito 
Municipal.
2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrés-
cimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.
3. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das condi-
ções do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
4. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha de respostas e o caderno de questões ao final das 
provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas
5. Nos termos das Leis Municipais nº. 12.663 de 10/10/00 e nº. 13.062 de 19/09/02, 
ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante a vigên-
cia deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades especiais, desde 
que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resultante do 
cálculo de 5% do total de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 (vinte) 
candidatos convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição 

de portador de necessidades especiais.
6. Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação 
das provas.
7. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se 
não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da 
Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
8. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compati-
bilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
9. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perícia 
médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições do emprego.
10. A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático de 
contratação.
11. O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocorre-
rá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do concurso, obe-
decendo à ordem de classificação. 
12. Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
13. As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário oficial 
do Município, com prazo marcado para o comparecimento, implicando, o não com-
parecimento, em desistência tácita da vaga.
14. Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame 
médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o desenvolvimento 
das atividades para as quais está sendo contratado e a apresentação dos documen-
tos que lhe forem exigidos.
15. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
16. O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
17. Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoal-
mente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Secre-
taria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
18. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para a 
realização do concurso.
19. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edi-
tal e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de Administração 
e Gestão de Pessoal.
São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nORMAS DOS COnCURSOS PARA O eMPReGO De MÉDICO nAS ÁReAS 
De CARDIOLOGIA, CLÍnICA MÉDICA, GIneCOLOGIA e OBSTeTRÍCIA, 

MeDICInA De fAMÍLIA e COMUnIDADe, neUROLOGIA, OfTALMOLOGIA, 
PeDIATRIA, PeRÍCIA MÉDICA, PSIQUIATRIA e URGÊnCIA PRÉ-

HOSPITALAR fIXO e MÓveL.
I – Do Concurso
A presente norma rege os Concursos Públicos para o emprego de Médico nas áreas 
de Cardiologia, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Família e Co-
munidade, Neurologia, Oftalmologia, Pediatria, Perícia Médica, Psiquiatria e Urgência 
Pré-Hospitalar Fixo e Móvel, vinculada ao Edital dos Concursos Públicos nºs 330 ao 
339.
II – Da Seleção
A seleção constará de 2 fases:
1ª Fase - Prova Objetiva: para todas as áreas
2ª Fase - Análise de Títulos: para todas as áreas.
II.1.Primeira Fase – Prova Objetiva
A prova objetiva será elaborada de acordo com a especificidade de cada emprego, de 
caráter eliminatório, com questões de múltipla escolha com 5 alternativas 

emPrego ProVaS qUeSTõeS VaLor
daTa e 

Período daS 
ProVaS

Médico – área Cardiologia
Políticas de Saúde 8

100
09/05/10
manhãConhecimentos Específicos 42

Médico – área Clinica Médica
Políticas de Saúde 8

100
09/05/10
ManhãConhecimentos Específicos 42

Médico – área Ginecologia e 
Obstetrícia

Políticas de Saúde 8
100

09/05/10
ManhãConhecimentos Específicos 42

Médico – área Medicina de Família e 
Comunidade

Políticas de Saúde 8
100

09/05/10
ManhãConhecimentos Específicos 42

Médico – área Neurologia
Políticas de Saúde 8

100
09/05/10
ManhãConhecimentos Específicos 42

Médico – área Oftalmologia
Políticas de Saúde 8

100
09/05/10
ManhãConhecimentos Específicos 42

Médico – área Pediatria
Políticas de Saúde 8

100
09/05/10
ManhãConhecimentos Específicos 42

Médico - área Perícia Médica
Políticas de Saúde 8

100
09/05/10
ManhãConhecimentos Específicos 42

Médico – área Psiquiatria
Políticas de Saúde 8

100
09/05/10
ManhãConhecimentos Específicos 42

Médico – área Urgência Pré-
Hospitalar Fixo e Móvel

Políticas de Saúde 8
100

09/05/10
manhãConhecimentos Específicos 42

II.2 Segunda fase: Prova de Títulos.
1.1 A Prova de Títulos será de caráter classificatório e será realizada para todas as 
áreas Medicas, ou seja, para Médico nas áreas de Cardiologia, Clínica Médica, Gine-
cologia e Obstetrícia, Medicina de Família e Comunidade, Neurologia, Oftalmologia, 
Pediatria, Perícia Médica, Psiquiatria e Urgência Pré-Hospitalar Fixo e Móvel.
1.2 A pontuação atribuída a cada documento-título será de acordo com a tabela se-
guinte:
Para o emprego de Médico – área Clínica Médica

TíTULoS
VaLor 

UniTário a Ser 
aTribUído

PonTUaÇÃo 
máxima

Residência Médica em Clínica Médica, reconhecida pelo Ministério de 
Educação e Cultura (MEC)

40 pontos 40

Título de especialista em Clínica Médica registrado na Associação Médica 
Brasileira (AMB)

30 pontos 30

Residência Médica em outra área, reconhecida pelo Ministério de Educação 
e Cultura (MEC)

20 pontos 20

Curso de Especialização em Saúde Pública, reconhecido pelo Ministério de 
Educação e Cultura (MEC)

10 pontos 10

TOTAL 100

Para o emprego de Médico – área Urgência Pré-Hospitalar fixo e Móvel

TíTULoS
VaLor 

UniTário a Ser 
aTribUído

PonTUaÇÃo 
máxima

Residência Médica de duração mínima de 02 anos em qualquer área da 
medicina, reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC).

25 pontos 50
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TíTULoS
VaLor 

UniTário a Ser 
aTribUído

PonTUaÇÃo 
máxima

Título de especialista em qualquer área da medicina registrado na 
Associação Médica Brasileira (AMB).

20 pontos 20

Curso de PHTLS (Pré-Hospital Trauma Life Support): Certificado emitido 
por instituição médico-hospitalar, de treinamento ou de ensino, com carga 
horária mínima de 16 horas.

10 pontos 10

Curso de ATLS (Advanced Trauma Life Suport): Certificado emitido pelo 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões e/ou instituições filiadas, com carga horária 
mínima de 16 horas.

10 pontos 10

Curso de ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia): Certificado 
emitido pela Sociedade Interamericana de Cardiologia e/ou instituições 
filiadas, com carga horária mínima de 16 horas.

10 pontos 10

TOTAL 100

Para o emprego de Médico – área Medicina de família e Comunidade

TíTULoS
VaLor 

UniTário a Ser 
aTribUído

PonTUaÇÃo 
máxima

Residência Médica, com duração mínima de 2 anos, reconhecida pelo 
Ministério de Educação e Cultura (MEC), desde que não seja pré-requisito 
para o emprego.

40 pontos 40

Título de especialista registrado na Associação Médica Brasileira (AMB), 
desde que não seja pré-requisito para o emprego.

30 pontos 30

Curso de Especialização na área de Saúde da Família, reconhecido pelo 
Ministério de Educação e Cultura (MEC).

20 pontos 20

Curso de Especialização em outra área da medicina, reconhecido pelo 
Ministério de Educação e Cultura (MEC).

10 pontos 10

TOTAL 100

Para o emprego de Médico nas demais áreas de atuação 

TíTULoS
VaLor 

UniTário a Ser 
aTribUído

PonTUaÇÃo 
máxima

Residência Médica de duração mínima de 02 anos em qualquer área da 
medicina, reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), desde 
que não seja pré-requisito para o emprego.

50 pontos 50

Título de especialista registrado na Associação Médica Brasileira (AMB), 
desde que não seja pré-requisito para o emprego.

40 pontos 40

Curso de Especialização em Saúde Pública ou na área de inscrição do 
candidato, reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC).

10 pontos 10

TOTAL 100

a) O candidato deverá entregar cópias dos títulos devidamente autenticadas.
b) Os títulos somente serão considerados se concluídos até a data marcada para ins-
crição.
c) Os títulos entregues não serão devolvidos aos candidatos.
III - Da Realização das Provas
III.1 – Da realização da Prova Objetiva
1. As provas serão realizadas na cidade de São Carlos, no dia 09/05/10, de acordo 
com a tabela apresentada no “Item II – da Seleção”, em locais e horários a serem co-
municados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afi-
xados na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, 
nº 1575, Centro - São Carlos - SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convo-
cação informado no Diário oficial do município. 
2. O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP - http://www.
vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.saocarlos.sp.gov.br.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedên-
cia de 30 (trinta) minutos, munido de:
a. comprovante de inscrição;
b. Original de um dos documentos de identidade a seguir:
- Cédula de Identidade (RG);
- Carteira de órgão ou conselho de classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
3.1 Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda 
que autenticadas.
3.2 Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a identificação do candidato com clareza.
4. Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
5. Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato.
6. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer es-
pécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento ele-
trônico.
7. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbal-
mente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento 
de um fiscal.
9. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta 
preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na Folha 
Definitiva de Respostas.
10. O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas 
na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para correção 
eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de inteira respon-
sabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
especificadas na capa do Caderno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não 
haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas.
11. As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá entregar ao 
fiscal a Folha de Resposta e o Caderno de Questões.
12. Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhuma 
resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto 
de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não poderá levar o caderno 
de questões.
14. Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do candi-
dato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento, esse 
deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes. 
15. Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.
III.2 – Da realização da Prova de Títulos
1. Do cronograma para a entrega de títulos:
1.1. Os candidatos ao emprego de Médico nas áreas de Cardiologia, Clínica Mé-
dica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de família e Comunidade, neuro-
logia, Oftalmologia, Pediatria, Psiquiatria e Urgência Pré-Hospitalar fixo e 
Móvel deverão entregar os títulos na data da realização da Prova Objetiva, 
em 09/05/10, nos locais e horários a serem comunicados por meio de publicação 
no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados na Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, n.º 1575, Centro - São Carlos SP. 
Não será permitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos extempo-
raneamente.
2. Não serão aceitos protocolos dos documentos. Só serão aceitas cópias autenti-
cadas.
3. Todo o trabalho de contagem e verificação dos títulos será executado pela VUNESP.
4. Só serão avaliados os títulos dos candidatos que forem habilitados na primeira 

fase do Concurso. 
5. A pontuação alcançada nos títulos será somada à pontuação obtida nas provas 
para compor a nota final. 
6. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão ser revalidados por ins-
tituições credenciadas no território nacional e deverão vir acompanhados da cor-
respondente tradução efetuada por tradutor juramentado, em cópias autenticadas.
7. As cópias autenticadas dos títulos entregues não serão devolvidas ao candidato.
Iv- Do Julgamento das Provas 
1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terão 
caráter eliminatório e classificatório.
2. Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo 50% das questões 
da Prova Objetiva.
3. A pontuação para Prova de Títulos variará de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. O soma-
tório das provas da 1ª e 2ª fase totalizará 200 (duzentos) pontos. O candidato que 
não entregar títulos terá pontuação zero nesta prova, mas não será desclassificado. 
Só serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na 1ª Fase – Prova Objetiva.
v - Dos Recursos
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, poderá inter-
por recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Público e 
da classificação final, devendo utilizar o campo próprio para interposição de recursos 
no endereço www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e se-
guir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas 
do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa se-
guinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candi-
datos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifica-
ção do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário 
Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será 
conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar fundamenta-
ção e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes do “link” 
Recursos na página específica do Concurso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro 
meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
vI - Classificação final
1. A Nota Final do candidato, no respectivo concurso, será composta pela soma dos 
pontos da Prova Objetiva e o total de pontos alcançados na Prova de Títulos.
2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, 
enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e outra especial (porta-
dores de necessidades especiais).
2.1 Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar 
a concessão de readaptação da função, bem como aposentadoria por invalidez.
1. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais – item ante-
rior) será publicada na imprensa, em ordem alfabética, sendo concedido o prazo de 
5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para que os interessados se apresentem 
na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - Rua Episcopal, nº 
1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação da compatibilidade da 
deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por especialista da área de 
deficiência de cada candidato.
2. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
3. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 
5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissio-
nal indicado pelo candidato.
4. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
5. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, contados 
da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela Junta Médica.
6. Serão publicadas 2 (duas) listas, sendo uma geral e uma especial, das quais serão 
excluídos os portadores de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção 
médica.
7. A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
8. Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
I- Tiver mais Idade 
II- Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos.
vII – Da Contratação 
1. São requisitos para a contratação:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
b) possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
c) ter 18 (dezoito) anos completos;
d) estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante comprova-
ção  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho – 
C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candidatos e de acordo com as 
necessidades da Prefeitura, com prévia publicação de convocação no Diário Oficial 
do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos se-
guintes documentos:
3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 2 fotos 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos completos;
3.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.
3.14. Registro no Conselho Competente do Estado de São Paulo
4. Da contratação em caráter temporário:
4.1 Os candidatos habilitados nos Concursos Públicos para o emprego de Médico 
nas diversas áreas poderão ser contratados em caráter temporário para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 
artigo 37 da Constituição Federal, em conformidade com a Lei Municipal nº 13258 de 
22/12/03 e suas alterações.
4.2. As convocações serão feitas por meio do Diário Oficial do Município, com prazo 
marcado para o comparecimento, implicando, o não comparecimento, na desclas-
sificação da lista, exclusivamente para fins de contratação por tempo determinado, 
podendo ser convocado para assumir emprego efetivo.
4.3 A remuneração devida aos servidores contratados por prazo determinado deve-
rá ser a mesma recebida pelos demais servidores da prefeitura, com os benefícios 
previstos em Lei.

4.4 Aplica-se ao pessoal contratado por tempo determinado o disposto na legislação 
municipal que rege os servidores públicos municipais, no que couber, respeitadas as 
normas específicas do contrato.
4.5 Os contratos de trabalho serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
e serão feitos pelo prazo máximo de 3 (três) meses, prorrogáveis por igual período.
4.6 O contrato de trabalho extinguir-se-á, sem direito à indenização, nos seguintes 
casos:
4.6.1 pelo término do prazo contratual 
4.6.2 por iniciativa do contratado
4.6.3 por decisão do Prefeito Municipal, regular processo disciplinar, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa.
4.7 A extinção do contrato de trabalho no caso do item 4.7.2 deverá ser comunicada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
vIII – Dos Programas
COnTeÚDO COMUM PARA TODAS AS ÁReAS.
POLÍTICAS De SAÚDe
Princípios doutrinários e organizativos do SUS: Direito à saúde, Controle social na 
saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento no SUS, Reforma Sanitária e Mo-
delos Assistenciais de Saúde. 
Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.
Lei Federal n° 8080 de 19/09/90.
Lei Federal n° 8142 de 28/12/90 
COnTeÚDOS eSPeCÍfICOS PARA O eMPReGO De MÉDICO 
nAS DIveRSAS ÁReAS

MÉDICO – ÁReA CARDIOLOGIA
Conhecimentos específicos
Semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia. Insuficiência 
cardíaca congestiva: fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas, síncope, 
morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, marcapassos. Hipertensão 
pulmonar, tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale.Hipertensão arterial: fisio-
patologia, diagnóstico, terapia. Cardiopatias congênitas em adultos e crianças. Valvo-
patias. Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, angina 
estável e instável, infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos, 
doenças do pericárdio, doenças da aorta. Avaliação pré-operatória. Acometimento 
cardíaco por doenças reumatológicas, hematológicas, neurológicas. Eletrocardio-
grafia clínica. Exames complementares em cardiologia. Métodos diagnósticos não-
invasivos em cardiologia.

MÉDICO – ÁReA CLInICA MÉDICA
Conhecimentos específicos
Doenças dermatológicas: Micoses superficiais mais comuns e onicomicoses. Infec-
ções bacterianas e Erisipela. Escabiose, Pediculose. Eczema. Dermatite de contato. 
Urticária. Doenças cardiovasculares: Doença reumática. Insuficiência arterial perifé-
rica. Tromboses venosas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, trata-
mento e prevenção das doenças cardiovasculares: Hipertensão arterial sistêmica, 
Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva. Doenças Respiratórias: 
Bronquite aguda e crônica. Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Pneumonia. 
Tuberculose. Neoplasias. Insuficiência Respiratória Aguda. Tromboembolismo Pul-
monar. Doenças otorrinolaringológicas: Rinite. Sinusite. Otite. Amigdalite. Doenças 
gastro-intestinais: Gastrite. Úlcera péptica. Colecistopatias. Diarréia aguda e crônica. 
Hepatites. Parasitoses intestinais. Tumores de cólon. Doenças renais: Insuficiência 
renal aguda e crônica. Glomerulonefrites. Nefrolitíase. Infecções urinárias. Doenças 
metabólicas e endocrinológicas: Desnutrição. Diabetes mellitus.Doenças da Tireóide. 
Obesidade. Doenças hematológicas: Anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíti-
cas. Leucopenia. Púrpuras. Distúrbios de coagulação. Leucemias e linfomas. Doenças 
reumáticas: Osteoartrose. Doença reumatóide juvenil. Gota. Lupus eritematoso sistê-
mico. Artrite infecciosa. Doenças neurológicas: Cefaléias. Epilepsia. Acidente vascu-
lar cerebral. Meningites. Neuropatias periféricas. Doenças psiquiátricas: Alcoolismo. 
Pânico. Depressão. Surtos Psicóticos. Doenças infecciosas e transmissíveis: Hansení-
ase. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Leishmaniose. Leptospirose. Doença 
meningocócica. Viroses. Dengue, Tuberculose e Hanseníase. Interpretação de exa-
mes complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária; Orientação 
dos distúrbios psicológicos mais comuns na prática ambulatorial; Desenvolvimento 
de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar; A dimensão subjetiva do 
adoecer para pacientes, familiares e cuidadores e a dimensão objetiva do adoecer: 
implicações nas intervenções de saúde; A historia clínica e o exame clínico no cui-
dado à saúde de adultos e idosos; A humanização do cuidado em saúde: relação 
profissionais de saúde-pacientes e a relação dos serviços de saúde com pacientes e 
acompanhantes; A racionalidade na solicitação de exames complementares e no uso 
de medicamentos no cuidado à saúde de adultos e idosos. 

MÉDICO – ÁReA GIneCOLOGIA e OBSTeTRÍCIA
Conhecimentos específicos
Anatomia e fisiologia do aparelho genital e reprodutor feminino. Assistência à anti-
concepção. Fisiologia da reprodução. Infecção genital. Corrimento genital. Vulvova-
ginites e cervicites. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Doença inflamatória 
pélvica. Exames complementares em ginecologia. Disfunção menstrual. Hemorragia 
intermenstrual. Dismenorréia. Amenorréia. Climatério. Mastologia. Medicina fetal. 
Avaliação da maturidade fetal. Drogas na gravidez. Infecções fetais. Diagnóstico do 
trabalho do parto. Isoimunização Rh e ABO. Hipertensão arterial na gestação. Avalia-
ção fetal. Assistência ao pré-Natal de baixo e alto risco. A Prática da Amamentação. 

MÉDICO – ÁReA MeDICInA De fAMÍLIA e COMUnIDADe
Conhecimentos específicos
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em 
Saúde; Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adul-
to e idoso; Identificação das fases evolutivas e assistência aos transtornos adaptati-
vos da infância, adolescência, do adulto e da velhice; Assistência à gestação normal, 
identificando os diferentes tipos de risco; Assistência ao parto e puerpério normais; 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do ciclo gravídico-puerpe-
ral; Cuidados ao recém-nascido normal e condução da puericultura; Tratamento das 
afecções mais freqüentes na infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice; 
Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e urgentes; Interpretação 
de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária; Orien-
tação dos distúrbios psicológicos mais comuns na prática ambulatorial; Diagnóstico 
das patologias cirúrgicas mais freqüentes e encaminhamentos necessários; Orien-
tação pré e pós-operatória das intervenções cirúrgicas mais simples; Técnicas e cui-
dados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples; Diagnóstico dos problemas 
mais freqüentes de saúde ocupacional; Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura 
e a dinâmica familiar; Reconhecimento e abordagem às crises familiares, evolutivas 
e não evolutivas, às disfunções familiares no âmbito da Medicina de Família e Co-
munidade; Conhecimento e utilização das principais técnicas de dinâmica de grupo; 
Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com a comunidade; 
Identificação dos problemas de saúde da comunidade, particularizando grupos mais 
vulneráveis; Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou interdiscipli-
nar; Cadastro familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares; Geren-
ciamento de serviços de saúde; Montagem e operação de sistemas de informação na 
Atenção Primária à Saúde; Organização de arquivo médico; Montagem, orientação 
e avaliação de sistema de referência e contra-referência; Atuação intersetorial nos 
vários níveis de atenção à saúde; Estudos de prevalência e incidência de morbi-
mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade; Es-
tudos de demanda e de aspectos específicos da unidade, visando sua adequação à 
clientela; Conhecimento das novas tecnologias na assistência de atenção no âmbito 
da medicina geral, da família e da comunidade, baseada no paradigma bio-psico-
social; Implementação, controle e avaliação do programa de imunização da unidade; 
Orientação e implementação de atividades de treinamento de pessoal e educação 



Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 2 de março de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br6 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

permanente para a equipe de saúde; Atenção Básica à Saúde: Programa de Saúde da 
Família como estratégia de reorientação da Atenção Básica à Saúde. 

MÉDICO – ÁReA neUROLOGIA
Conhecimentos específicos
Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso Central e Periférico. Patologia e Fisiopa-
tologia dos transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neuro-
lógica. Grandes categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbio da ati-
vidade cortical superior; comas e distúrbios do estado da consciência; distúrbios do 
movimento; distúrbios do sono. Doença cérebro-vascular. Doenças neuromusculares 
– nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e metabólicas; tumores; do-
enças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso; doença neurológi-
ca no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e transtornos do fluxo 
liquórico; cefaléias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas das 
doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e 
interpretações da propedêutica armada em neurologia: líquor, neuroimagem, estu-
dos neurofisiológicos – eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evo-
cados, medicina nuclear aplicada à neurologia. 

MÉDICO – ÁReA OfTALMOLOGIA
Conhecimentos específicos
Doenças do anexo do globo ocular; Doenças conjuntiva; Doenças da córnea; Do-
enças da retina; Doenças da úvea; Doenças do nervo óptico; Doenças do Cristalino; 
Doenças da musculatura extrínseca ocular; Doenças da vias lacrimais; Doenças da 
oncologia em oftalmologia; Doenças da órbita; Doenças da urgência em oftalmolo-
gia; Cirurgia em oftalmologia; Laser em oftalmologia; Glaucoma; Epidemiologia ocu-
lar; Pesquisa em oftalmologia; Embriologia Ocular. Anatomia da Órbita. Anatomo-
Fisiologia do Globo Ocular. Inervação, Vascularização e Musculatura. Conjuntivites. 
Catarata. Estrabismo. Retinopatias. Transplante de Córnea. Estrutura de um Banco de 
Olhos; Métodos de Exame Ocular. Exame da Acuidade Visual em adultos e crianças. 
Exame do reflexo pupilar. Exame de refração objetiva e subjetiva. Sensibilidade de 
Contraste. Avaliação da Acuidade Visual Potencial. Teste de visão de cores. Exames 
clínicos de Campo Visual. Campimetria de Confrontação. Campimetria de Goldmann. 
Campimetria Computadorizada (Humphrey). Exame de Lâmpada de Fenda (Biomi-
croscopia). Microscopia Especular de Córnea. Ceratometria. Ceratoscopia Computa-
dorizada (Topografia de Córnea). Gonioscopia. Tonometria. Oftalmoscopia. Direta. 
Indireta. Com Lâmpada de Fenda. Ultra-sonografia. Paquimetria. Biometria Ultrassô-
nica. Tomografia Computadorizada da região orbitária; Código de Ética Médica; Pre-
enchimento da Declaração de óbito; Doenças de Notificação Compulsória; Princípios 
do Atendimento Clínico anamenese, no diagnóstico e na orientação; Exame físico 
dos olhos; Exame funcional dos olhos; Farmacologia; Órbita; Pálpebras; Refração, len-
tes de contato e visão subnormal; Retina (deslocamento, doenças vasculares, doen-
ças adquiridas e doenças hereditárias); Trauma ocular. 

MÉDICO – ÁReA PeDIATRIA
Conhecimentos específicos
Atendimento pediátrico ambulatorial em urgência; Exame do Recém Nascido 
(prematuridade, classificação do RN, Icterícias Neonatais, Anemia do RN, Infecções 
freqüentes em RN); Desenvolvimento e Crescimento pediátrico (distúrbios de cres-
cimento e desenvolvimento); Amamentação; Alimentação; Distúrbios da nutrição 
infantil; Distúrbios de comportamento mais comuns na infância; Doenças Oftalmo-
lógicas mais comuns na infância; Doenças pulmonares em pediatria; doenças de vias 
aéreas superiores e inferiores; Patologias cardiológicas mais freqüentes na infância; 
Patologias do tubo digestivo mais comuns na infância; Doenças dermatológicas co-
muns na infância; Doenças hematológicas na infância; Isoimunização; Patologias or-
topédicas comuns na infância; Patologias cirúrgicas comuns na infância; Vacinação. 

MÉDICO – ÁReA PeRÍCIA MÉDICA
Conhecimentos específicos
Sistemas Locais de Saúde. Doenças profissionais e do trabalho. Quadro clínico, 
diagnóstico e tratamento das patologias: Lesões por esforços repetitivos (L.E.R.) / 
Doenças osteotendíneo muscular relacionadas ao trabalho (D.O.R.T.); Perda Auditi-
va induzida pelo ruído (P.A.I.R.); Dermatoses ocupacionais; Intoxicação por chumbo; 
Intoxicação por mercúrio orgânico e inorgânico; Efeitos da exposição à solventes 
orgânicos: benzeno, tolueno hexano; Pneumoconioses: silicose, asbetose, alumínios 
e antracnose; Asma ocupacional; Intoxicações por agrotóxicos: organofosforados, 
carbamatos, piretróides, organoclorados, etileno-bis-ditiocarbamatos e dipiridilos; 
Intoxicação por gases tóxicos: CO2, NO, SO, O3. Higiene do Trabalho – identificação, 
avaliação (quantitativa e qualitativa), medidas de redução, medidas de eliminação 
e medidas de proteção coletiva e individual dos fatores de riscos. Riscos físicos: 
ruído, calor, gases tóxicos, poeiras,  irradiações ionizantes e não-ionizantes. Riscos 
químicos: produtos alergênicos, irritantes, carcinogênicos (principalmente cromo, 
chumbo, mercúrio, manganês, solventes orgânicos, agrotóxicos, cimento, tolueno-
disocianato). Riscos ergonômicos: posturas, ritmos, trabalho em turnos, trabalho 
monótono e repetitivo, sobrecargas físicas e psíquicas. Riscos biológicos: bactérias, 
fungos, animais peçonhentos. Vigilância em Saúde: Mapas de risco em ambientes 
de trabalho. Método de “Árvore de Causas” para investigação de acidente de traba-
lho. Conceito epidemiológico de “eventos sentinela”. Conceitos epidemiológicos de 
incidência, prevalência, risco relativo e risco atribuível. Análise crítica dos dados de 
acidentes de trabalho no Brasil. Procedimentos necessários para notificação de aci-
dentes e doenças do trabalho.

MÉDICO – ÁReA PSIQUIATRIA
Conhecimentos específicos
CONHECIMENTOS EM PSIQUIATRIA CLÍNICA, ENVOLVENDO: Psicopatologia geral: 
avaliação do paciente, exame psíquico, conhecimento dos sinais e sintomas das 
doenças mentais, técnicas semiológicas, avaliação física e neurológica do paciente; 
noções de exames complementares em psiquiatria (avaliação laboratorial, eletroen-
cefalograma e neuroimagem). Noções de testes psicodiagnósticos (de inteligência 
e de personalidade) e de testes neuropsicológicos. Nosografia Psiquiátrica: bom co-
nhecimento das principais síndromes psiquiátricas (esquizofrenia, transtornos afeti-
vos maiores, síndromes depressivas e ansiosas, quadros neuróticos e somotoformes, 
transtornos de personalidade, dependência ao álcool e demais drogas, transtornos 
psicoorgânicos, etc). Diagnóstico diferencial em psiquiatria. Conhecimento da CID-
10 e conhecimentos elementares da DSM-IV. Noção de eixos diagnósticos e de co-
morbidade. Conhecimentos elementares das principais síndromes neurológicas. . 
Psicofarmacologia e outros tratamentos biológicos: conhecimentos dos principais 
grupos de medicamentos psicofarmacológicos, indicações clínicas, toxicidade, 
efeitos colaterais, doses utilizadas, tempo de manutenção, interação medicamen-
tosa. Indicações, contra-indicações da eletroconvulsoterapia. Efeitos psiquiátricos 
de medicamentos usados na clínica geral. . Conhecimentos básicos dos princípios 
e das técnicas psicoterapêuticas: noções fundamentais de psicoterapaia, aliança te-
rapêutica, setting, contrato, transferência e contratransferência, noções de psicote-
rapia de apoio, de psicoterapias breves e focais, conhecimentos básicos de técnicas 
comportamentais e cognitivas. Indicação dos diferentes tipos de psicoterapia para os 
diferentes grupos de pacientes (por diagnóstico, idade, comorbidades, etc). Conhe-
cimentos básicos de trabalho terapêutico em grupo: noções básicas de terapia em 
grupo, grupo operativo, formação e condução de um grupo, contrato, comunicação 
em grupo, indicações e contra-indicações.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE PSIQUIATRIA FORENSE E DE ÉTICA MÉDICA: Legisla-
ção brasileira, laudo pericial, interdição, relacionamento com a justiça. Conhecimen-
tos precisos do Código de Ética Médica. Implicações éticas e legais de fornecimento 
de atestados relatórios e laudos.  Ética no relacionamento médico-paciente e médi-
co-equipe de saúde.

MÉDICO – ÁReA URGÊnCIA: PRÉ - HOSPITALAR fIXO e MÓveL
Conhecimentos específicos
Atendimento Pré–Hospitalar em Traumatologia e Urgências e Emergências Cardioló-
gicas. Afogamento. Anafilaxia. Choque. Intoxicações Agudas. Queimaduras. Síndro-
me de Abstinência do Álcool. ECG – Interpretação. Reanimação Cardiorespiratória. 
Insuficiência Cardíaca Congestiva. Crise Hipertensiva. Edema Agudo de Pulmão. 
Síndromes Coronarianas Agudas. Arritmias Cardíacas. Desfibrilação e Cardioversão 
Elétrica. Intoxicação Digitálica. Cetoacidose Diabética. Síndrome Hiperosmolar não 
Cetótica. Diarréia Aguda. Abdome Agudo. Hemorragia Digestiva. Pancreatite Aguda. 
Emergências em Hematologia, Leptospirose e Dengue. Infecção do Trato Urinário. 
Cólica Nefrética. Meningites. Convulsões. Acidente Vascular Cerebral. Pneumotórax. 
Pneumonias. Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Insuficiência Respiratória 
Aguda. Tromboembolismo Pulmonar. Derrame Pleural. Urgências Traumáticas, Regu-
lação Médica nas Urgências. 
IX – Cronograma de eventos

08/03/10 a 05/04/10 Período de Inscrição

30/04/10 Convocação para prova objetiva

09/05/10 Realização da Prova Objetiva e Prova de Títulos

11/05/10 Divulgação do gabarito

12 e 13/05/10 Período para interposição de recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado dos recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado das Provas Objetivas 

31/05/10 e 01/06/10 Período para interposição de recursos contra a nota da prova objetiva 

11/06/10 Resultado dos recursos contra a nota da prova objetiva 

11/06/10 Resultado da Prova de Títulos e Classificação

13 e 14/06/10
Período para interposição de recursos contra a nota da prova de títulos e 
classificação

25/06/10 Resultado dos recursos contra a nota da prova de títulos e classificação

São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

eDITAL De COnCURSO PÚBLICO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna público, por de-
terminação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. Duarte Filho a abertura de 
inscrições para o Concurso Público para o emprego abaixo discriminado, a ser rea-
lizado por meio da “Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista” 
Júlio de Mesquita Filho” - VUNESP.
I – Do emprego e vagas

ConCUrSo 
PúbLiCo 

n.º
emPrego VagaS

Jornada de 
TrabaLho *

VenCimenTo 
+ aUxíLio 

aLimenTaÇÃo 
**

Pré-reqUiSiToS

311
Auxiliar de 
Enfermagem

5

40 horas 
semanais 
ou
Plantão 
de 12X36

R$ 867,00

 Ensino Fundamental completo, 
Curso de Auxiliar de Enfermagem 
e Registro no COREN (categoria 
Auxiliar de Enfermagem)

312
Técnico de 
Enfermagem

1

200 horas 
mensais 
ou 
plantão 
de
12 x 36

R$ 1.168,00

Ensino Médico completo, curso de 
Técnico de Enfermagem e Registro 
no COREN (categoria Técnico de 
Enfermagem)

* Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/ou noturnos, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Administração. A jornada 
de trabalho diária será composta de acordo com a necessidade da Administração.
** Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento padrão 
por força da Lei 13771/06.
9.1 Das Atribuições Gerais do emprego
Auxiliar de enfermagem: Integrar-se à equipe de saúde da unidade para a qual for 
designado. Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua profissão na Unidade de Saúde a que estiver 
vinculado e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, dentre outros). Realizar ações de educação em 
saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento 
da equipe de trabalho. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para 
o adequado funcionamento da Unidade. Realizar a escuta qualificada das necessi-
dades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado 
e viabilizando o estabelecimento do vínculo. Realizar busca ativa e notificação de 
doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de-
finidas pela Vigilância Epidemiológica do Município. Registrar a produção realizada 
nos formulários padronizados, garantindo a qualidade do registro das atividades nos 
sistemas de informações existentes. Participar das atividades de educação perma-
nente programadas pelo gestor local. Apoiar as ações de aprendizagem de estudan-
tes de graduação e pós-graduação que estiverem em estágio na Unidade a qual está 
vinculada. Acolher os usuários na recepção, preparando sua documentação para o 
atendimento e na pós consulta proceder às orientações conforme registrado em 
prontuário. Participar do planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da 
utilização dos dados disponíveis. Manusear os registros dos usuários com postura 
ética e respeitosa. 

Técnico de enfermagem: Integrar-se à equipe de saúde da unidade para a qual 
for designado. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em 
grau auxiliar. Participar do planejamento e execução das atividades visando à pro-
moção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo e da comunidade. Realizar o 
Acolhimento dos usuários, de acordo com os protocolos existentes, sob orientação 
do enfermeiro para a tomada de decisão.  Prestar cuidados integrais diretos aos usuá-
rios, incluindo portadores de patologias de maior complexidade, sob a supervisão do 
enfermeiro e obedecendo a regulamentação do exercício profissional, registrando 
em prontuário. Controlar o estoque de material/insumos necessários ao adequado 
funcionamento da Unidade.  Executar outras tarefas de mesma natureza e comple-
xidade. Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua profissão na Unidade de Saúde a que estiver 
vinculado e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, dentre outros). Realizar ações de educação em 
saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento 
da equipe de trabalho. Em todas as suas ações, proporcionar atendimento humani-
zado e viabilizando o estabelecimento do vínculo. Realizar busca ativa e notificação 
de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações 
definidas pela Vigilância Epidemiológica do Município. Registrar a produção reali-
zada nos formulários padronizados, garantindo a qualidade do registro das ativida-
des nos sistemas de informações existentes. Participar das atividades de educação 
permanente programadas pelo gestor local. Apoiar as ações de aprendizagem de 
estudantes de graduação e pós-graduação que estiverem em estágio na Unidade a 
qual está vinculada.. Participar do planejamento e avaliação das ações da equipe, a 
partir da utilização dos dados disponíveis. Manusear os registros dos usuários com 
postura ética e respeitosa. 
II - Das Inscrições
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 08/03/10 às 16 horas de 
05/04/10 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.vunesp.
com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição das 10 horas 
de 08/03/10 às 16 horas de 05/04/10;

1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o candidato 
deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do item 2, deste 
Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite para encerramento das ins-
crições (05/04/10). Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente deverá 
ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do encer-
ramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do paga-
mento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a situa-
ção da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do Concurso 
Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições (05/04/10). Caso 
seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em contato com o Dis-
que VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para 
verificar o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com a autenti-
cação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente à taxa 
de inscrição.
   1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 05/04/10, a ficha de inscrição não estará 
mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa eletrô-
nico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depó-
sito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 08/03/10 a 
05/04/10, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser efetu-
ado em dinheiro ou em cheque, no valor abaixo especificado:

ConCUrSo PúbLiCo nº emPrego Taxa

311  Auxiliar de Enfermagem R$ 30,00

312 Técnico de Enfermagem R$ 40,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva com-
pensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua efetivação 
dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipa-
damente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a maior ou em 
duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público 
não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá sobre a Fundação 
VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas infor-
mações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimento 
de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades es-
peciais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obede-
cer ao procedimento descrito no subitem 3, item II.1 - Das Inscrições para Candidatos 
Portadores de Necessidades Especiais, deste Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições especiais para 
realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por estar com braço que-
brado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à Fundação 
VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, 
SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou via SEDEX, especificando: “Concurso PM de 
São Carlos”, nome completo, endereço, telefone e emprego em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabilizam por so-
licitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por ou-
tros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exigên-
cias contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conseqüências 
de eventuais erros no preenchimento da ficha de inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.
II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de necessidades especiais
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e nº 13.062 de 
19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de classificação final, 5% (cinco 
por cento) das vagas, às pessoas portadoras de necessidades especiais desde que em 
condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das funções perti-
nentes e que tenham sido habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações inferiores a 0,5 
(meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor, ou seja, a 
cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na condi-
ção de portador de necessidades especiais.
2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
3. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá especificar, 
na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de inscrição 
08/03/10 a 05/04/10, encaminhar, por SEDEX, à Fundação VUNESP – Rua Dona Ger-
maine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os 
seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, 
bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especifi-
cação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de 
prova especial, ou de condições especiais para a realização das provas.
4. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam inferioridade 
que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de acordo com o 
previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999.
5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 
passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atri-
buições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é obstati-
va à inscrição no Concurso.
7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, ava-
liação, duração, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justificar 
a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por invalidez.
1. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se 
não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da 
Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
2. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compati-
bilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
3. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perícia 
médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
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atribuições do emprego.
III – Das Disposições Gerais
- Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas, a aplicação e 
avaliação das provas práticas e o processamento do concurso. A Comissão responsá-
vel pelo acompanhamento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria 
do Prefeito Municipal.
- Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrésci-
mos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.
- A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das condi-
ções do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
- Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a)   não comparecer às provas;
b)   não entregar ao fiscal a folha de respostas e caderno de questões ao final das 
provas;
c)   usar de meios ilícitos na execução das provas.
- Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 19/09/02, 
ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante a vigên-
cia deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades especiais, desde 
que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resultante do 
cálculo de 5% do total de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 (vinte) 
candidatos convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição 
de portador de necessidades especiais.
- Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação 
das provas.
- As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se 
não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da 
Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
- Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compati-
bilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
- Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perícia 
médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições do emprego.
- A aprovação e correspondente classificação não gera direito automático de con-
tratação.
- O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocorrerá 
de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do concurso, obede-
cendo à ordem de classificação. 
- Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, ex-
ceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
- As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário Oficial 
do Município, com prazo marcado para o comparecimento, implicando, o não com-
parecimento, em desistência tácita da vaga.
- Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame mé-
dico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o desenvolvimento das 
atividades para as quais está sendo contratado e a apresentação dos documentos 
que lhe forem exigidos.
- A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documentos, 
ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
- O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, po-
dendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
- Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoalmen-
te ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Secretaria 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
- Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para a 
realização do concurso.
- E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital 
e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoal.
São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nORMAS DOS COnCURSOS PARA OS eMPReGOS De AUXILIAR De 
enfeRMAGeM e TÉCnICO De enfeRMAGeM 

I – Do Concurso
A presente norma rege os Concursos Públicos para os empregos de Auxiliar de En-
fermagem e Técnico de Enfermagem, vinculada ao Edital dos Concursos Públicos n.ºs 
311 e 312.
II - Da Seleção
A seleção constará da seguinte fase:
1. Primeira fase – Prova Objetiva
A Prova Objetiva versará sobre Português, Matemática, Política de Saúde e Conheci-
mentos Específicos; será de caráter eliminatório e elaborada de acordo com a especi-
ficidade do emprego. As questões serão de múltipla escolha e distribuídas conforme 
segue:

emPrego ProVaS iTenS níVeL VaLor
daTa e Período 

da ProVa 
obJeTiVa

Auxiliar de 
Enfermagem

Português 10

Ensino 
Fundamental 
Completo

100 
pontos

09/05/10
tarde

Matemática 10

Política de Saúde 04

Conhecimentos 
Específicos

26

Técnico de 
Enfermagem

Português 10

Ensino Médio 
Completo

100 
pontos

09/05/10
tarde

Matemática 10

Políticas de Saúde 4

Conhecimentos 
Específicos

26

III - Da Realização das Provas
III. 1 – Da realização da Prova Objetiva
 1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 09/05/10, de acordo com 
a tabela apresentada no “item II – da Seleção” em locais e horários a serem comunica-
dos por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados 
na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 
1575, Centro - São Carlos SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convo-
cação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá  também acompanhar na home page da VUNESP – www.
vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.saocarlos.sp.gov.br
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedên-
cia de 30 (trinta) minutos, munido de:
20. Comprovante de inscrição;
21. Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda que 
autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a per-

mitir a identificação do candidato com clareza.
4 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
5 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato.
6 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer es-
pécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento ele-
trônico.
  7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbal-
mente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
  8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento 
de um fiscal.
  9 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta 
preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na Folha 
Definitiva de Respostas.
    10 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas 
na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para correção 
eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de inteira respon-
sabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
especificadas na capa do Caderno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não 
haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas.
11 - As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá entregar ao 
fiscal a Folha de Resposta e caderno de questões.
 12 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhuma 
resposta, ou resposta rasurada ou errada.
 13 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do recin-
to de provas depois de decorrida uma hora do seu início não poderá levar o caderno 
de questões os candidatos que permanecerem na sala em que estiverem realizando 
as provas, após 2 horas de seu início.
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do candi-
dato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento, esse 
deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes.
 15 - Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.
Iv – Do Julgamento das Provas 
1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá cará-
ter eliminatório e classificatório.
2. Serão considerados habilitados os candidatos que acertarem no mínimo 50% das 
questões da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Português, 50% 
das questões da Prova de Políticas de Saúde e 50% das questões da Prova de Conhe-
cimentos Específicos. 
v - Classificação final
4. A Nota Final dos candidatos será composta pela soma dos pontos da Prova Obje-
tiva, ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas de Português, Matemática, 
Políticas de Saúde e Conhecimentos Específicos.
5. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota final, 
enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e outra especial (porta-
dores de necessidades especiais).
5.1 Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar 
a concessão de readaptação da função, bem como aposentadoria por invalidez.  
6. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) será publi-
cada no Diário Oficial do Município, em ordem alfabética, sendo concedido o prazo 
de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para que os interessados se apresen-
tem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - Rua Episcopal, 
n.º 1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação da compatibilidade 
da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por especialista da área 
de deficiência de cada candidato.
7. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
8. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 
5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissio-
nal indicado pelo candidato.
9. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
10. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, contados 
da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela Junta Médica.
11. Serão republicadas as listas especiais, das quais serão excluídos os portadores 
de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica. A classificação 
final será por ordem decrescente da Nota Final.
12. Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
I - Tiver mais Idade
II - Obtiver o maior número de pontos em Conhecimentos Específicos
III - Obtiver o maior número de pontos em Matemática
IV - Obtiver o maior número de pontos em Português
V - Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos
vI - Dos Recursos
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, poderá inter-
por recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Público e 
da classificação final, devendo utilizar o campo próprio para interposição de recursos 
no endereço www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e se-
guir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas 
do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa se-
guinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candi-
datos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifica-
ção do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário 
Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será 
conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar fundamenta-
ção e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes do “link” 
Recursos na página específica do Concurso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro 
meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
vII – Da Contratação 
São requisitos para a contratação:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
b) possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
c) ter 18 (dezoito) anos completos;
d) estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante comprova-
ção  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho – 
C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candidatos e de acordo com as 
necessidades da Prefeitura, com prévia publicação de convocação no Diário Oficial 
do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos se-
guintes documentos:

3.1. Pré-requisitos previstos no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 01 foto 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos completos;
3.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.
4. Da contratação em caráter temporário:
4.1 Os candidatos habilitados nos Concursos Públicos para os empregos de Auxiliar 
de Enfermagem e Técnico de Enfermagem poderão ser contratados em caráter tem-
porário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, em conformidade com a Lei 
Municipal nº 13258 de 22/12/03 e suas alterações.
4.2. As convocações serão feitas por meio do Diário Oficial do Município, com prazo 
marcado para o comparecimento, implicando, o não comparecimento, na desclas-
sificação da lista, exclusivamente para fins de contratação por tempo determinado, 
podendo ser convocado para assumir emprego efetivo.
4.3 A remuneração devida aos servidores contratados por prazo determinado deve-
rá ser a mesma recebida pelos demais servidores da prefeitura, com os benefícios 
previstos em Lei.
4.4 Aplica-se ao pessoal contratado por tempo determinado o disposto na legislação 
municipal que rege os servidores públicos municipais, no que couber, respeitadas as 
normas específicas do contrato.
4.5 Os contratos de trabalho serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
e serão feitos pelo prazo máximo de 3 (três) meses, prorrogáveis por igual período.
4.6 O contrato de trabalho extinguir-se-á, sem direito à indenização, nos seguintes 
casos:
4.6.1 pelo término do prazo contratual 
4.6.2 por iniciativa do contratado
4.6.3 por decisão do Prefeito Municipal, regular processo disciplinar, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa.
4.7 A extinção do contrato de trabalho no caso do item 4.7.2 deverá ser comunicada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
vIII – Do Programa

COnTeÚDO COMUM PARA TODOS OS eMPReGOS
Política de Saúde

Princípios doutrinários e organizativos do SUS: Direito à saúde, Controle social na 
saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento no SUS, Reforma Sanitária e Mo-
delos Assistenciais de Saúde. 
Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.
Lei Federal n° 8080 de 19/09/90.
Lei Federal n° 8142 de 28/12/90 

AUXILIAR De enfeRMAGeM
Português: Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antôni-
mos, sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Ortografia. Acentuação. 
Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção-classificação e sentido que imprime às re-
lações entre as orações. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. Re-
gência nominal e verbal. 
Matemática: Números inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores; 
Números Racionais: Operações e Propriedades. Números e Grandezas Proporcionais: 
Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de Três Simples e Composta; Por-
centagem, Juros Simples; Equações e inequações de 1º grau; Equações de 2º Grau. 
Resolução de Problemas. Sistema de Medidas. Noções de Análise Combinatória e 
Probabilidade. Conceitos Básicos de Geometria, cálculo de área e cálculo de volume.
Conhecimentos específicos: Introdução à Enfermagem: fundamentos e técnicas 
de enfermagem (sinais vitais; antropometria; técnicas de restrições de pacientes; 
bandagens; cuidados de higiene pessoal; aplicação de medicação: drogas, soluções, 
cuidados, efeitos colaterais, técnicas preparo e administração); Código de Ética dos 
profissionais de Enfermagem e Legislação do Exercício Profissional. Programa Na-
cional de Imunização (considerações gerais, calendário para o Estado de São Paulo, 
cuidados gerais na aplicação das vacinas, cadeia de frio). Desinfecção e Esterilização 
de materiais. Assistência de enfermagem nos programas: saúde da criança (pueri-
cultura, aleitamento materno, higiene e alimentação, doenças diarréicas e respirató-
rias, desnutrição, verminoses). Saúde da mulher (pré-natal, puerpério, planejamento 
familiar e climatério). Saúde do adulto (hipertensão arterial e diabetes). Saúde do 
Adolescente. Saúde do Idoso. Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/Aids). Assis-
tência de enfermagem nas urgências e emergências. Relação Nacional de Doenças 
de Notificação Compulsória. Noções Básicas de Informática: Windows Explorer, Word, 
Excel.

TÉCnICO De enfeRMAGeM
Português: Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. 
Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo 
divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sis-
tema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas 
de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos específicos
Introdução à Enfermagem: Fundamentos e técnicas de enfermagem. Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem e legislação do Exercício Profissional. Programa Na-
cional de Imunização (considerações gerais, calendário para o Estado de São Paulo, 
cuidados gerais na aplicação das vacinas, cadeia de frio). Desinfecção e Esterilização 
de materiais.  Noções de nutrição e dietética. Assistência de enfermagem nos pro-
gramas: saúde da criança (puericultura, aleitamento materno, alimentação, higiene, 
doenças diarréicas e respiratórias, desnutrição, verminoses). Saúde da mulher (pré-
natal, puerpério, planejamento familiar). Saúde do adulto (Hipertensão Arterial e Dia-
betes). Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST e AIDS).  Assistência de enferma-
gem nas urgências. Noções de administração e vigilância epidemiológica. Doenças 
de notificação compulsória no Estado de São Paulo.
IX – Cronograma de eventos

08/03/10 a 05/04/10 Período de Inscrição

30/04/10 Convocação para prova objetiva

09/05/10 Realização da Prova Objetiva

11/05/10 Divulgação do gabarito

12 e 13/05/10 Período para interposição de recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado dos recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado final (nota da prova objetiva e classificação)

31/05/10 a 01/06/10 Período para interposição de recursos contra o resultado final

11/06/10 Resultado dos recursos contra o resultado final

São Carlos, 01 de março de 2010.



Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 2 de março de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br8 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

eDITAL De COnCURSO PÚBLICO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna público, por de-
terminação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. Duarte Filho a abertura de 
inscrições para o Concurso Público para o emprego abaixo discriminado, a ser rea-
lizado por meio da “Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista” 
Júlio de Mesquita Filho” - VUNESP.
I – Do emprego e vagas

ConCUrSo 
PúbLiCo n.º

emPrego VagaS
Jornada de 
TrabaLho *

VenCimenTo + aUxíLio 
aLimenTaÇÃo **

Pré-reqUiSiToS

313
Iluminador de 

Teatro
1

40 horas 
semanais

R$ 824,00
 Ensino Médio 

completo

* Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/ou noturnos, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Administração. A jornada 
de trabalho diária será composta de acordo com a necessidade da Administração.
** Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento padrão 
por força da Lei 13771/06.
9.2 Das Atribuições Gerais do emprego
ILUMInADOR De TeATRO: Instalar e testar equipamentos de iluminação; manter, 
conservar, controlar os equipamentos sob sua responsabilidade; verificar, reparar 
e/ou solicitar manutenção de equipamentos elétricos, bem como unidades fixas e 
móveis; executar roteiro de iluminação; afinar os refletores conforme mapa de ilumi-
nação; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando equipamentos de 
informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 
de sua função.
II - Das Inscrições
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 08/03/10 às 16 horas de 
05/04/10 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.vunesp.
com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição das 10 horas 
de 08/03/10 às 16 horas de 05/04/10;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o candidato 
deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do item 2, deste 
Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite para encerramento das ins-
crições (05/04/10). Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente deverá 
ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do encer-
ramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do paga-
mento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a situa-
ção da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do Concurso 
Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições (05/04/10). Caso 
seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em contato com o Dis-
que VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para 
verificar o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com a autenti-
cação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente à taxa 
de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 05/04/10, a ficha de inscrição não estará 
mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa eletrô-
nico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depó-
sito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 08/03/10 a 
05/04/10, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.
2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser efetu-
ado em dinheiro ou em cheque, no valor abaixo especificado:

ConCUrSo PúbLiCo nº emPrego Taxa

313  Iluminador de Teatro R$ 40,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva com-
pensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua efetivação 
dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipa-
damente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a maior ou em 
duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público 
não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá sobre a Fundação 
VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas infor-
mações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimento 
de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades es-
peciais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obede-
cer ao procedimento descrito no subitem 3, item II.1 - Das Inscrições para Candidatos 
Portadores de Necessidades Especiais, deste Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições especiais para 
realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por estar com braço que-
brado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à Fundação 
VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, 
SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou via SEDEX, especificando: “Concurso PM de 
São Carlos”, nome completo, endereço, telefone e emprego em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabilizam por so-
licitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por ou-
tros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exigên-
cias contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conseqüências 
de eventuais erros no preenchimento da ficha de inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.
II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de necessidades especiais
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e nº 13.062 de 
19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de classificação final, 5% (cinco 
por cento) das vagas, às pessoas portadoras de necessidades especiais desde que em 
condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das funções perti-
nentes e que tenham sido habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações inferiores a 0,5 
(meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor, ou seja, a 
cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na condi-
ção de portador de necessidades especiais.
2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
3. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá especificar, 

na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de inscrição 
08/03/10 a 05/04/10), encaminhar, por SEDEX, à Fundação VUNESP – Rua Dona 
Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, 
os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, 
bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especifi-
cação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de 
prova especial, ou de condições especiais para a realização das provas.
4. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam inferioridade 
que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de acordo com o 
previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999.
5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 
passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atri-
buições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é obstati-
va à inscrição no Concurso.
7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, ava-
liação, duração, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justificar 
a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por invalidez.
4. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se 
não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da 
Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
5. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compati-
bilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
6. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perícia 
médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições do emprego.
III – Das Disposições Gerais
- Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas, a aplicação e 
avaliação das provas práticas e o processamento do concurso. A Comissão responsá-
vel pelo acompanhamento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria 
do Prefeito Municipal.
- Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrésci-
mos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.
- A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das condi-
ções do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
- Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a)   não comparecer às provas;
b)   não entregar ao fiscal a folha de respostas e o caderno de questões ao final das 
provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas.
- Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 19/09/02, 
ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante a vigên-
cia deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades especiais, desde 
que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resultante do 
cálculo de 5% do total de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 (vinte) 
candidatos convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição 
de portador de necessidades especiais.
- Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação 
das provas.
- As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se 
não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da 
Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
- Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compati-
bilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
- Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perícia 
médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições do emprego.
- A aprovação e correspondente classificação não gera direito automático de con-
tratação.
- O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocorrerá 
de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do concurso, obede-
cendo à ordem de classificação. 
- Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, ex-
ceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
- As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário Oficial 
do Município, com prazo marcado para o comparecimento, implicando, o não com-
parecimento, em desistência tácita da vaga.
- Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame mé-
dico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o desenvolvimento das 
atividades para as quais está sendo contratado e a apresentação dos documentos 
que lhe forem exigidos.
- A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documentos, 
ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
- O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, po-
dendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
- Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoalmen-
te ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Secretaria 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
- Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para a 
realização do concurso.
- E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital 
e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoal.
São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
nORMAS DO COnCURSO PARA O eMPReGO De ILUMInADOR De TeATRO
I – Do Concurso
A presente norma rege o Concurso Público para o emprego de Iluminador de Teatro, 
vinculada ao Edital do Concurso Público do n.º 313.
II - Da Seleção
A seleção constará das seguintes fases:
1ª fase - Prova Objetiva 
A Prova Objetiva versará sobre Português, Matemática e Conhecimentos Específicos; 
será de caráter eliminatório e elaborada de acordo com a especificidade do emprego. 
A prova objetiva terá peso 1 (um). As questões serão de múltipla escolha e distribu-
ídas conforme segue:

emPrego ProVaS iTenS níVeL VaLor
daTa e Período 

da ProVa 
obJeTiVa

Iluminador de 
Teatro

Português 15

Ensino Médio 
completo

100 
pontos

09/05/10
tarde

Matemática 15

Conhecimentos 
Específicos

20

2ª fase – Prova Prática. 
A Prova Prática será de caráter eliminatório e elaborada de acordo com a especifici-
dade do emprego. A Prova Prática será avaliada na escala de 0 a 100 pontos e terá 
peso 2. O conteúdo programático para a Prova Prática está descrito no item VIII - Do 
Programa.
III - Da Realização das Provas
III. 1 – Da realização da Prova Objetiva
 1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 09/05/10, de acordo com 
a tabela apresentada no “item II – da Seleção” em locais e horários a serem comunica-
dos por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados 
na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 
1575, Centro - São Carlos SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convo-
cação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – www.vu-
nesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.saocarlos.sp.gov.br
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedên-
cia de 30 (trinta) minutos, munido de:
22. Comprovante de inscrição;
23. Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda que 
autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a per-
mitir a identificação do candidato com clareza.
4 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
5 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato.
6 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer es-
pécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento ele-
trônico.
7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbal-
mente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento 
de um fiscal.
9 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta 
preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na Folha 
Definitiva de Respostas.
10 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas 
na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para correção 
eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de inteira respon-
sabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
especificadas na capa do Caderno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não 
haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas.
11 - As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá entregar ao 
fiscal a Folha de Resposta e caderno de questões.
12 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhuma 
resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do re-
cinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início  e não levará o caderno 
de questões.
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do candi-
dato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento, esse 
deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes.
15 - Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.
III.2 – Da realização da Prova Prática 
1. A Prova Prática será realizada e aplicada para todos os candidatos habilitados na 
prova da 1ª fase, até a posição constante do quadro abaixo, mais os empatados na 
última nota considerada, em dia, local e horários a serem comunicados por meio da 
Imprensa Oficial do Município e de listas afixadas na Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal sita à Rua Episcopal, n.º 1575, Centro – São Carlos.

emPrego PoSiÇÃo Para ConVoCaÇÃo Para ProVa PráTiCa 

 Iluminador de Teatro Até a 15ª colocação

1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convo-
cação informado no Diário Oficial do Município. 
2.1. A Prova Prática constará de:
• execução do solicitado no intervalo de tempo determinado pelo examinador;
• perguntas sobre os aspectos práticos da atribuição geral do emprego, constante 
do Edital.
2.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Prática com ante-
cedência de 30 minutos munido de documento de identidade.
Iv – Do Julgamento das Provas 
7. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá cará-
ter eliminatório e classificatório.
8. Serão considerados habilitados os candidatos que acertarem no mínimo 50% das 
questões da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Português e 50% 
das questões da Prova de Conhecimentos Específicos. 
9. A prova prática será avaliada na escala de 0 a 100 pontos e terá peso 2. Só será 
considerado habilitado o candidato que tiver aproveitamento igual ou superior a 
50% nesta prova.
v - Classificação final
13. A Nota Final dos candidatos será composta pela soma dos pontos da Prova Ob-
jetiva (que terá peso 1), ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas de Por-
tuguês, Matemática e Conhecimentos Específicos somado a nota da Prova Prática 
(que terá peso 2).
14. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota 
final, enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e outra especial 
(portadores de necessidades especiais).
14.1 Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justifi-
car a concessão de readaptação da função, bem como aposentadoria por invalidez.  
15. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) será publi-
cada no Diário Oficial do Município, em ordem alfabética, sendo concedido o prazo 
de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para que os interessados se apresen-
tem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - Rua Episcopal, 
n.º 1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação da compatibilidade 
da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por especialista da área 
de deficiência de cada candidato.
16. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
17. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo 
de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profis-
sional indicado pelo candidato.
18. A  indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
19. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, contados 
da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela Junta Médica.
20. Serão republicadas as listas especiais, das quais serão excluídos os portadores 
de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica. A classificação 
final será por ordem decrescente da Nota Final.
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21. Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
I - Tiver mais Idade
II - Obtiver o maior número de pontos em Conhecimentos Específicos
III - Obtiver o maior número de pontos em Matemática
IV - Obtiver o maior número de pontos em Português
V - Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos
vI - Dos Recursos
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, poderá inter-
por recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Público e 
da classificação final, devendo utilizar o campo próprio para interposição de recursos 
no endereço www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e se-
guir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas 
do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa se-
guinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candi-
datos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifica-
ção do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário 
Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será 
conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar fundamenta-
ção e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes do “link” 
Recursos na página específica do Concurso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro 
meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
vII – Da Contratação 
São requisitos para a contratação:
e) ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
f ) possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
g) ter 18 (dezoito) anos completos;
h) estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante comprova-
ção  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho – 
C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candidatos e de acordo com as 
necessidades da Prefeitura, com prévia publicação de convocação no Diário Oficial 
do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos se-
guintes documentos:
3.1. Pré-requisitos previstos no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 01 foto 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos completos;
3.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.

vIII – DO PROGRAMA
ILUMInADOR De TeATRO

PROvA OBJeTIvA
Português: Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. 
Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo 
divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sis-
tema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas 
de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos específicos:
Conhecimentos de instalação e operação de equipamentos de iluminação; projeto-
res de filmes; episcópios; retroprojetores e projetores de slides – funcionamento e 
manutenção. Conhecimentos básicos sobre o olho e a visão: elementos formadores 
de imagem, visão monocromática, luz e cor. Leitura de mapa de iluminação de espe-
táculos (mapa de palco), bem como montagem e operação dos respectivos sistemas. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições das funções.
PROVA PRÁTICA
Verificar carga compatível com as condições de fornecimento de A/C (corrente alter-
nativa), dentro do teatro conforme solicitação.
Fornecer energia 127v ou 220v de acordo com as necessidades das apresentações.
Afinar e “gelatinar” refletores, solucionar pequenos problemas, auxiliar nas ligações e 
fornecimento de corrente elétrica para os equipamentos de iluminação.
Criar, montar e executar um plano de iluminação, dentro de um espaço cênico que 
incluirá varas de iluminação cênica, refletores e mesa de luz, devendo constar da pro-
va a afinação de refletores e a operação de luz. 
IX – Cronograma de eventos

08/03/10 a 05/04/10 Período de Inscrição

09/05/10 Realização da Prova Objetiva

11/05/10 Divulgação do gabarito

12 e 13/05/10 Período para interposição de recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado dos recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado da Prova Objetiva 

31/05/10 e 01/06/10 Período para interposição de recursos contra a nota da prova objetiva 

11/06/10 Resultado dos recursos contra a nota da prova objetiva 

A definir Convocação para prova prática 

A definir Realização Prova Prática 

A definir Resultado da Prova Prática e Classificação 

A definir
Período para interposição de recursos contra o Resultado da Prova Prática e 
Classificação 

São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

eDITAL De COnCURSO PÚBLICO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna público, por de-
terminação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. Duarte Filho a abertura 
de inscrições para os Concursos Públicos para os empregos abaixo discriminados, a 
serem realizados por meio da “Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual 

Paulista” Júlio de Mesquita Filho” - VUNESP.
I – Dos empregos e vagas

ConCUrSo 
PúbLiCo 

n.º
emPrego VagaS

Jornada 
de 

TrabaLho 
*

VenCimenTo 
+ aUxíLio 

aLimenTaÇÃo **
Pré-reqUiSiToS

314 Eletricista 1
40 horas 

semanais
R$ 953,00***

Ensino fundamental 
completo

315
Operador 
de 
Máquinas

Cadastro 
Reserva*****

40 horas 

semanais
R$ 953,00

Ensino Fundamental 
completo e Carteira Nacional 
de Habilitação categoria “D”

316
Servente de 

Merendeira

Cadastro 
Reserva

****

40 horas 

semanais
R$ 721,00

Ensino Fundamental 
incompleto (mínimo 4ª série)

317
Tratador 
de 
Animal

4
40 horas 

semanais
R$ 721,00

Ensino fundamental 
incompleto (mínimo 4ª série)

* Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/ou noturnos, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Administração. A jornada 
de trabalho diária será composta de acordo com a necessidade da Administração.
** Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento padrão 
por força da Lei 13771/06.
*** A remuneração do emprego de Eletricista será composta pelo vencimento mais 
auxílio alimentação, prêmio assiduidade (R$ 74,33) e periculosidade mediante análi-
se do SESMET (R$ 285,90). 
****Tendo em vista que se encontra em validade concurso regido pelos editais nºs 
272 e 193, a convocação de candidatos habilitados neste edital para os empregos de 
Operador de Máquinas e Servente de Merendeira fica condicionada ao esgotamen-
to do cadastro formado pelos candidatos aprovados e não convocados nos editais 
mencionados ou ao término da validade dos referidos concursos.
9.3 Das Atribuições Gerais dos empregos
eLeTRICISTA: Planejar os serviços de instalação e ampliação da rede elétrica. Re-
alizar manutenção preventiva e corretiva na rede elétrica. Construir redes de linhas 
elétricas: interpretar projetos, implantar e equipar postes, instalar chaves para ma-
nobras, dutos para cabos elétricos e caixas subterrâneas para emendas e passagens. 
Selecionar cabos e fios, de acordo com o tipo e bitola, definidos no projeto; emendar 
fios e cabos subterrâneos; identificar a rede existente no local. Executar etapas de 
acordo com ordem de serviço, realizar testes de instalação, montar cruzetas, instalar 
condutores, materiais e acessórios, conectar fios e cabos, transferir e desativar linhas, 
instalar religador automático. Instalar equipamentos de proteção, transformador, 
quadros de distribuição, medidores de consumo e banco de capacitor. Adequar equi-
pamentos ao sistema, testar, reparar, transferir e desativar equipamentos. Reparar 
linhas aéreas e subterrâneas. Registrar informações de atendimento e reparos. Emitir 
relatórios técnicos e registros de uso e devolução de material. Manter registros de 
informações técnicas. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos 
técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Realizar 
serviços em alvenaria para embutir eletrodutos, realizar abertura e fechamento de 
valetas para instalações elétricas. Trabalhar em locais de grande altura, sobre andai-
mes, escadas e outros. Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade.

OPeRADOR De MÁQUInA: Dirigir e operar máquina retroescavadeira, pá carrega-
deira, motoniveladora rolo compressor ou outra similar, de acordo com as regras de 
trânsito e instruções recebidas para execução de serviços nas vias públicas, terre-
nos, galerias de águas pluviais e outras tarefas afins. Escavar, cortar, aterrar e nivelar 
terrenos. Abrir e aterrar valetas. Carregar e descarregar caminhões. Inspecionar as 
máquinas, verificando os níveis de combustível, óleo, água e estado de conservação 
dos pneus. Solicitar requisição para abastecimento, quando necessário, junto ao se-
tor competente. Zelar pelo veículo, comunicando ao setor competente, falhas nele 
encontradas e solicitar reparos para assegurar o perfeito estado do equipamento, 
garantindo a segurança aos transeuntes, usuários e veículos. Examinar as ordens de 
serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os horários e outras instruções para 
programar a sua tarefa. Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o 
à garagem, para permitir sua guarda. Respeitar os Códigos de Segurança no Traba-
lho. Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade.

SeRvenTe De MeRenDeIRA: Contribuir para a elaboração do cardápio escolar, 
preparar e servir merenda, limpar e lavar utensílios e dependências da cozinha; efe-
tuar a previsão de gêneros necessários, controlando o estoque, requisitando, rece-
bendo, conferindo e armazenando adequadamente os gêneros alimentícios, efetuar 
a limpeza das demais dependências da escola, participar de atividades relacionadas 
à capacitação promovida pela unidade escolar ou Secretaria da Educação. Executar 
outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.

TRATADOR De AnIMAL: Executar serviços de limpeza em recinto de animais, 
capinar com enxada, utilizar foice, gadanho e forca, rastelar e retirar material des-
cartando com carriola em local próprio, utilizar corretamente ferramentas e EPI´s, 
observar atentamente os animais comunicando alterações, seguir rigorosamente 
cardápio específico, picar legumes, frutas e carnes (diversas), preparar bandejas, bus-
car e carregar itens alimentares doados externos como frutas, verduras, capim (cortar 
e carregar), animais domésticos para descarne bovinos e eqüinos, limpar e manter 
biotério para uso interno. Realizar a manutenção básica preventiva de recintos de 
sua responsabilidade, manter e melhorar a decoração/ambientação dos mesmos, 
auxiliar no trabalho de educação ambiental, medicina veterinária e biologia, fazer 
manejo físico de animais selvagens, fazer e manter material de contenção e captura 
sob orientação e outras tarefas afins. Realizar a manutenção, contenção, transporte 
de animais domésticos de acordo com a orientação da chefia da unidade de traba-
lho, seus profissionais técnicos e superiores. Manter os recintos, utensílios e cochos 
limpos e em condições favoráveis ao bem estar dos animais, relatando ao superior ou 
responsável técnico qualquer alteração nas condições gerais do local e dos animais 
abrigados. Realizar periodicamente sanitização do recinto e dos animais domésticos, 
inclusive por meio de pulverização e banhos terapêuticos ou não. Realizar a conten-
ção de animais de maneira preventiva, evitando riscos a saúde dos mesmos e sua 
própria.  Realizar o transporte dos sacos de ração até o almoxarifado, guardando-os 
e organizando-os de maneira regular. Agir de maneira amistosa e educada quando 
da lida com visitantes seja qual for o motivo da visita. Realizar o corte, transporte e 
trituração do capim para alimentação de animais domésticos de grande porte. Auxi-
liar no recolhimento de animais domésticos abandonados em vias, logradouros ou 
qualquer outro local solicitado pela chefia imediata. 
II - Das Inscrições
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 08/03/10 às 16 horas de 
05/04/10 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.vunesp.
com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição das 10 ho-
ras de 08/03/10 às 16 horas de 05/04/10;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o candidato 
deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do item 2, deste 
Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite para encerramento das ins-
crições (05/04/10). Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente deverá 
ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do encer-
ramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do paga-
mento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a situa-

ção da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do Concurso 
Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições (05/04/10). Caso 
seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em contato com o Dis-
que VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para 
verificar o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com a autenti-
cação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente à taxa 
de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 05/04/10, a ficha de inscrição não estará 
mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa eletrô-
nico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depó-
sito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 08/03/10 a 
05/04/10, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.
2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser efetu-
ado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo especificados:

ConCUrSo 
PúbLiCo nº

emPrego Taxa

314 Eletricista R$ 30,00

315 Operador de Máquinas R$ 30,00

316 Servente de Merendeira R$ 30,00

317 Tratador de Animal R$ 30,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva com-
pensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua efetivação 
dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipa-
damente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a maior ou em 
duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público 
não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá sobre a Fundação 
VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas infor-
mações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimento 
de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades es-
peciais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obede-
cer ao procedimento descrito no subitem 3, item II.1 - Das Inscrições para Candidatos 
Portadores de Necessidades Especiais, deste Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições especiais para 
realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por estar com braço que-
brado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à Fundação 
VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, 
SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou via SEDEX, especificando: “Concurso PM de 
São Carlos”, nome completo, endereço, telefone e emprego em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabilizam por so-
licitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por ou-
tros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exigên-
cias contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conseqüências 
de eventuais erros no preenchimento da ficha de inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.
II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de necessidades especiais
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e nº 13.062 de 
19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de classificação final, 5% (cinco 
por cento) das vagas, às pessoas portadoras de necessidades especiais desde que em 
condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das funções perti-
nentes e que tenham sido habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações inferiores a 0,5 
(meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor, ou seja, a 
cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na condi-
ção de portador de necessidades especiais.
2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
3. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá especificar, 
na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de inscrição 
08/03/10 a 05/04/10), encaminhar, por SEDEX, à Fundação VUNESP – Rua Dona 
Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, 
os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, 
bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especifi-
cação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de 
prova especial, ou de condições especiais para a realização das provas.
4. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam inferioridade 
que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de acordo com o 
previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999.
5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 
passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atri-
buições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é obstati-
va à inscrição no Concurso.
7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, ava-
liação, duração, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justificar 
a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por invalidez.
10. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se 
não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da 
Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
11. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compati-
bilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
12. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a pe-
rícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.
III – Das Disposições Gerais
- Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas, a aplicação e 
avaliação das provas práticas e o processamento do concurso. A Comissão responsá-
vel pelo acompanhamento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria 
do Prefeito Municipal.
- Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrésci-
mos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.
- A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das condi-



Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 2 de março de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br10 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

ções do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
- Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a)   não comparecer às provas;
b)   não entregar ao fiscal a folha de respostas e o caderno de questões ao final das 
provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas.
- Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 19/09/02, 
ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante a vigên-
cia deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades especiais, desde 
que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resultante do 
cálculo de 5% do total de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 (vinte) 
candidatos convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição 
de portador de necessidades especiais.
- Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação 
das provas.
- As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se 
não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da 
Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
- Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compati-
bilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
- Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perícia 
médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições do emprego.
- A aprovação e correspondente classificação não gera direito automático de con-
tratação.
- O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocorrerá 
de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do concurso, obede-
cendo à ordem de classificação. 
- Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, ex-
ceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
- As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário Oficial 
do Município, com prazo marcado para o comparecimento, implicando, o não com-
parecimento, em desistência tácita da vaga.
- Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame mé-
dico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o desenvolvimento das 
atividades para as quais está sendo contratado e a apresentação dos documentos 
que lhe forem exigidos.
- A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documentos, 
ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
- O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, po-
dendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
- Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoalmen-
te ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Secretaria 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
- Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para a 
realização do concurso.
- E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital 
e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoal.
São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nORMAS DOS COnCURSOS PARA OS eMPReGOS De:
eLeTRICISTA, OPeRADOR De MÁQUInA, SeRvenTe De MeRenDeIRA e 

TRATADOR De AnIMAL 
I – Do Concurso
 A presente norma rege os Concursos Públicos para os empregos de Eletricista, Ope-
rador de Máquina, Servente de Merendeira e Tratador de Animal, vinculada ao Edital 
dos Concursos Públicos do n.ºs 314 ao 317.
II - Da Seleção
A seleção constará das seguintes fases:
1ª fase - Prova Objetiva para todos os empregos. A prova versará sobre Português, 
Matemática e Conhecimentos Específicos; será de caráter eliminatório e elaborada 
de acordo com a especificidade de cada emprego. A prova objetiva terá peso 1 (um). 
As questões serão de múltipla escolha e distribuídas conforme segue:

emPrego ProVaS iTenS níVeL VaLor
daTa e Período 

da ProVa 
obJeTiVa

Eletricista

Português 10
Ensino 
Fundamental 
completo

100 
pontos

09/05/10
tarde

Matemática 10

Conhecimentos 
Específicos

20

Operador de 
Máquina

Português 10
Ensino 
Fundamental 
completo

100 
pontos

09/05/10
tarde

Matemática 10

Conhecimentos 
Específicos

20

Servente de 
Merendeira

Português 10
Ensino 
Fundamental 
incompleto

100 
pontos

09/05/10
tarde

Matemática 10

Conhecimentos 
Específicos

10

Tratador de Animal

Português 10
Ensino 
Fundamental 
incompleto

100 
pontos

09/05/10
tarde

Matemática 10

Conhecimentos 
Específicos

10

2ª fase – Prova Prática para os empregos de eletricista, Operador de Máquina 
Pesada e Tratador de Animal.
A Prova Prática será de caráter eliminatório e elaborada de acordo com a especifici-
dade do emprego. A Prova Prática será avaliada na escala de 0 a 100 pontos e terá 
peso 2. O conteúdo programático para a Prova Prática está descrito no item VIII - Do 
Programa.
3ª fase - Curso Introdutório de formação Inicial e Continuada: 
 O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será de caráter eliminatório 
e classificatório, apenas para os candidatos ao emprego de Tratador de Animal, habi-
litados na Prova Prática. O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será 
elaborado de acordo com a especificidade do emprego, avaliado na escala de 0 a 100 
pontos, e terá peso 1.  
III - Da Realização das Provas
III. 1 – Da realização da Prova Objetiva
 1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 09/05/10, de acordo com 
a tabela apresentada no “item II – da Seleção” em locais e horários a serem comunica-
dos por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados 
na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 
1575, Centro - São Carlos SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convo-
cação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – www.vu-
nesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.saocarlos.sp.gov.br
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedên-
cia de 30 (trinta) minutos, munido de:
24. Comprovante de inscrição;
25. Original de um dos documentos de identidade a seguir:

Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda que 
autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a per-
mitir a identificação do candidato com clareza.
4 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
5 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato.
6 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer es-
pécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento ele-
trônico.
  7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbal-
mente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
  8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento 
de um fiscal.
  9 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta 
preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na Folha 
Definitiva de Respostas.
    10 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas 
na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para correção 
eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de inteira respon-
sabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
especificadas na capa do Caderno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não 
haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas.
11 - As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá entregar 
ao fiscal a Folha de Resposta.
 12 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhuma 
resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do re-
cinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não levará o caderno 
de questões. 
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do candi-
dato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento, esse 
deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes.
15 - Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.
III.2 – Da realização da Prova Prática 
1. A Prova Prática será realizada e aplicada para os candidatos aos empregos de Ele-
tricista, Operador de Máquina e Tratador de Animal, habilitados na prova da 1ª fase, 
até a posição constante do quadro abaixo, mais os empatados na última nota consi-
derada, em dia, local e horários a serem comunicados por meio da Imprensa Oficial 
do Município e de listas afixadas na Secretaria Municipal de Administração e Gestão 
de Pessoal sita à Rua Episcopal, n.º 1575, Centro – São Carlos.

emPrego PoSiÇÃo Para ConVoCaÇÃo Para ProVa PráTiCa 

Eletricista Até a 20ª colocação

Operador de Máquina Até a 30ª colocação

Tratador de Animal Até a 20ª colocação

1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convo-
cação informado no Diário Oficial do Município. 
2. O cartão de convocação para a Prova Prática, informando a data e o local de rea-
lização da mesma será enviado aos candidatos habilitados na prova da 1ª fase. Esta 
comunicação não tem caráter oficial, é meramente informativa. Assim, o candidato 
habilitado que não receber esse cartão deverá procurar a listagem afixada na Secre-
taria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal ou então consultar a home 
page da VUNESP (www.vunesp.com.br). ou da Prefeitura Municipal de São Carlos 
(www.saocarlos.sp.gov.br)
2.1. A Prova Prática constará de:
• execução do solicitado no intervalo de tempo determinado pelo examinador;
• perguntas sobre os aspectos práticos da atribuição geral do emprego, constante 
do Edital.
2.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Prática com ante-
cedência de 30 minutos munido de documento de identidade.
III.3 – Da Realização da 3ª fase – Curso Introdutório de formação Inicial e 
Continuada
1. Os candidatos ao emprego de Tratador de Animal, habilitados na 2ª fase - Pro-
va Prática, serão convocados para a realização do Curso em dias, locais e horários a 
serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São 
Carlos. 
2. Os candidatos terão 2 (dois) dias úteis de prazo, contados a partir da convocação, 
para se matricularem no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada.
2.1. O candidato que não formalizar a matrícula dentro do prazo estabelecido será 
desclassificado e, conseqüentemente, eliminado do Concurso Público.
3. Os documentos para inscrição no Curso Introdutório de Formação Inicial e Con-
tinuada são:
3.1. carteira de identidade, e CIC;
3.2. certificado de escolaridade conforme pré requisito estabelecido para o emprego 
devidamente autenticado;
4. O Curso de Formação Específica será ministrado no período noturno, de Segunda 
a Sexta, em horários a serem determinados pela Administração.
5. Das Provas do Curso Introdutório de formação Inicial e Continuada
5.1 Serão realizadas provas objetivas dos conteúdos que compõem o Curso, que 
serão elaboradas de acordo com a especificidade do emprego e com questões de 
múltipla escolha de 5 (cinco) alternativas.
5.2 As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e 
terão caráter eliminatório.
5.3 Será considerado habilitado o candidato que acertar, no mínimo, 50% do total 
das questões que compõem a Prova Objetiva do Curso.
5.4 O candidato será eliminado do Curso e, consequentemente, terá sua matrícula 
cancelada caso não atinja o mínimo de 95% de freqüência estabelecida para o curso 
ou se for comprovado durante a realização do curso irregularidade no atendimento 
aos pré-requisitos exigidos para o exercício da função.
Iv – Do Julgamento das Provas 
1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá cará-
ter eliminatório e classificatório.
2. Serão considerados habilitados os candidatos que acertarem no mínimo 50% das 
questões da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Português e 50% 
das questões da Prova de Conhecimentos Específicos. 
3. A prova prática para os empregos de Eletricista, Operador de Máquina e Tratador 
de Animal será avaliada na escala de 0 a 100 pontos e terá peso 2. Só será conside-
rado habilitado o candidato que tiver aproveitamento igual ou superior a 50% nesta 
prova.
4.  O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada para o emprego de Trata-
dor de Animal será avaliado na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter 
eliminatório e classificatório. Será considerado habilitado o candidato que acertar, no 
mínimo, 50% das questões compõem a Prova Objetiva do Curso.
v - Classificação final
22. A Nota Final dos candidatos será composta pela soma dos pontos da Prova Ob-
jetiva, ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas de Português, Matemática 
e Conhecimentos Específicos, para os candidatos ao emprego de Servente de Me-
rendeira. Para o emprego de eletricista e Operador de Máquina, a nota final 
será composta pela soma dos pontos da Prova Objetiva (que terá peso 1), ou seja, a 

somatória dos pontos obtidos nas provas de Português, Matemática e Conhecimen-
tos Específicos somado a nota da Prova Prática (que terá peso 2). Para o emprego 
de Tratador de Animal a nota final será composta pela soma dos pontos da Prova 
Objetiva (que terá peso 1), ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas de 
Português, Matemática e Conhecimentos Específicos somado a nota da Prova Prática 
(que terá peso 2) e somado a nota do Curso de Formação Inicial e Continuada (que 
terá peso 1). 
23. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota 
final, enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e outra especial 
(portadores de necessidades especiais).
23.1 Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justifi-
car a concessão de readaptação da função, bem como aposentadoria por invalidez.  
24. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) será publi-
cada no Diário Oficial do Município, em ordem alfabética, sendo concedido o prazo 
de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para que os interessados se apresen-
tem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - Rua Episcopal, 
n.º 1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação da compatibilidade 
da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por especialista da área 
de deficiência de cada candidato.
25. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
26. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo 
de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profis-
sional indicado pelo candidato.
27. A  indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
28. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, contados 
da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela Junta Médica.
29. Serão republicadas as listas especiais, das quais serão excluídos os portadores 
de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica. A classificação 
final será por ordem decrescente da Nota Final.
30. Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
I - Tiver mais Idade
II - Obtiver o maior número de pontos em Conhecimentos Específicos
III - Obtiver o maior número de pontos em Matemática
IV - Obtiver o maior número de pontos em Português
V - Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos
vI - Dos Recursos
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, poderá inter-
por recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Público e 
da classificação final, devendo utilizar o campo próprio para interposição de recursos 
no endereço www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e se-
guir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas 
do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa se-
guinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candi-
datos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifica-
ção do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário 
Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será 
conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar fundamenta-
ção e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes do “link” 
Recursos na página específica do Concurso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro 
meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
vII – Da Contratação 
São requisitos para a contratação:
i) ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
j) possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
k) ter 18 (dezoito) anos completos;
l) estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante comprova-
ção  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho – 
C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candidatos e de acordo com as 
necessidades da Prefeitura, com prévia publicação de convocação no Diário Oficial 
do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos se-
guintes documentos:
3.1. Pré-requisitos previstos no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 01 foto 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos completos;
3.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.
vIII – Do Programa

PROvA OBJeTIvA
enSInO fUnDAMenTAL InCOMPLeTO

Português: Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativa, 
negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções 
de gênero: masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do 
verbo com o substantivo e com o pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos 
ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases corretas e incorretas.
Matemática: Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, 
massa, quantidade. Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de 
situações-problema. Calcular os materiais necessários para execução dos serviços, 
como a quantidade de argamassa para fechar uma sepultura ou alinhamento e es-
quadro de paredes.

SeRvenTe De MeRenDeIRA
Conhecimentos específicos
conhecimentos específicos da área de atuação. Noções de higiene e limpeza . Proce-
dimentos de segurança na realização dos trabalhos.

TRATADOR De AnIMAL
Conhecimentos específicos
A prova de Conhecimentos Específicos abordará questões que têm por objetivo 
avaliar os conhecimentos e noções básicas do candidato sobre: A fauna brasileira. O 
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trato de animais em cativeiro. A alimentação de animais. A preservação do meio am-
biente e saneamento básico. Higiene no trato com animais, em especial com relação 
à alimentação. Básico da biologia de aves, répteis e mamíferos. Noções básicas de 
animais domésticos, conceitos de guarda responsável, alimentação e higiene de re-
cintos, transporte adequado de animais, legislação da área de proteção aos animais, 
manejo e segurança na lida com animais. Saber se cloro é tóxico ou não. Normas 
de trabalho referentes ao trabalho em grupo e noções de hierarquia para melhor 
funcionamento dos trabalhos. 

enSInO fUnDAMenTAL COMPLeTO
Português: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figu-
rado das palavras. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e 
grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições 
e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Con-
cordância verbal e nominal. Crase. Regência nominal e verbal.
Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, re-
presentação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas 
de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

eLeTRICISTA
COnHeCIMenTOS eSPeCÍfICOS: 

As questões de Conhecimentos Específicos terão por objetivo verificar os conheci-
mentos básicos necessários ao bom desempenho no emprego, por meio da apre-
sentação de questões situacionais, sempre que possível. Interpretação de esquemas 
elétricos simples. Ligações prediais e ligações de motores. Convenções e padrões 
elétricos. Medidas elétricas. Dimensionamento de Condutores e dispositivos de pro-
teção. Noções de aterramento elétrico. Dimensionamento de fiação e eletroduto. 
Utilização de fiação de acordo com a carga. Ligações de motores. Identificação de 
materiais básicos e símbolos usados. Conhecimento de equipamentos e ferramen-
tas usadas no serviço. Efetuar cálculos matemáticos simples e usar fórmulas simples. 
Noções básicas de Prevenção de Acidentes, Higiene no Trabalho e Equipamentos de 
Segurança de Proteção Individual. Noções básicas de Ética no Trabalho. Noções bási-
cas de Cidadania e Direitos Humanos.

OPeRADOR De MÁQUInA
COnHeCIMenTOS eSPeCÍfICOS: 

Conhecimento e aplicação da Legislação de Trânsito, das Normas do CONTRAN, do 
DENATRAN e outros, em situações de serviço. Operação e Mecânica básica de Má-
quinas do tipo pá carregadeira, retroescavadeiras, motoniveladora, rolo compressor, 
entre outros. Conhecimento e noções de funcionamento dos principais componen-
tes das máquinas pesadas. 

PROvA PRÁTICA
eLeTRICISTA

A prova prática terá por objetivo verificar a capacidade operacional do candidato, 
realizando ligação de lâmpadas fluorescentes; ligação de lâmpadas a vapor de sódio 
ou metálica; ligação de disjuntores + contatoras + rele fotocelula para energização 
de praças; utilização de aparelhos para medições de tensão e corrente; subir em esca-
das para verificação de acrofobia (medo de altura e vertigens); outras ligações.

OPeRADOR De MÁQUInA
A prova prática terá por objetivo avaliar a capacidade e a habilidade do candidato a 
executar os diversos tipos de serviços de terraplenagem (corte, aterro, nivelamento e 
acabamento). Também será avaliada a capacidade do candidato na execução de ser-
viços de galerias de águas pluviais (escavação e assentamento de tubos de concreto 
com os diâmetros de 0,40m, 0,60m e 0,80m). Também será avaliada a capacidade da 
execução de serviços de carregamento de material (pedra, areia, terra), com pá carre-
gadeira e retroescavadeira, em caminhões basculantes. Leitura básica de projetos de 
Terraplenagem e de galeria de águas pluviais.

TRATADOR De AnIMAL
A prova prática de Tratador de Animal abordará itens inerentes às atribuições ge-
rais ao emprego e vai requerer a execução de diversas tarefas. Esta prova procurará 
mensurar as habilidades e requisitos necessários ao bom desempenho no emprego, 
dentre eles a capacidade de organização, ter paciência, noções de segurança e res-
ponsabilidade, bom senso, noções de higiene. Além disso, a prova tem por objetivo 
verificar o conhecimento dos candidatos sobre legumes, frutas, verduras e outros 
componentes da dieta de animais e a habilidade de preparar, medir e pesar alimen-
tos. Também serão verificados os procedimentos de segurança e higiene na execu-
ção dos trabalhos e a reação do candidato em situações de perigo. Será avaliada 
também a forma de manejo e contenção sem que exponha os animais domésticos a 
situações de risco ou maus tratos. 
IX – Cronograma de eventos

08/03/10 aTé 
05/04/10

Período de inSCriÇÃo

09/05/10 Realização da Prova Objetiva

11/05/10 Divulgação do gabarito

12 e 13/05/10 Período para interposição de recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado dos recursos contra o gabarito

28/05/10
Resultado das Provas Objetivas para os empregos de Eletricista, Operador 

de Máquina e Tratador de Animal e Resultado da Prova Objetiva e 
Classificação para o emprego de Servente de Merendeira

31/05/10 e 
01/06/10

Período para interposição de recursos contra a nota da prova objetiva para 
os empregos de Eletricista, Operador de Máquina e Tratador de Animal 

e contra a nota da prova objetiva e Classificação para o emprego de 
Servente de Merendeira

11/06/10

Resultado dos recursos contra a nota da prova objetiva para os empregos 
de Eletricista, Operador de Máquina e Tratador de Animal e dos recursos 

contra a nota da prova objetiva e Classificação para o emprego de 
Servente de Merendeira

A definir
Convocação para prova prática para o emprego de Eletricista, Operador de 

Máquina e Tratador de Animal

A definir
Realização Prova Prática para os empregos de Eletricista, Operador de 

Máquina e Tratador de Animal

São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

eDITAL De COnCURSO PÚBLICO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna público, por de-
terminação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. Duarte Filho, a abertura 
de inscrições para os Concursos Públicos para os empregos abaixo discriminados, a 
serem realizados por meio da “Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual 
Paulista ”Júlio de Mesquita Filho” - VUNESP.
I – Do emprego e vaga

ConCUrSo 
PúbLiCo nº

emPrego VagaS
Jornada de 
TrabaLho*

VenCimenTo 
PadrÃo **

Pré-reqUiSiToS

322
Engenheiro – área 

Civil

Cadastro 
Reserva

***

40 horas 
semanais

R$ 2.250,00
Curso Superior Completo em 
Engenharia Civil e Registro no 

Conselho competente

ConCUrSo 
PúbLiCo nº

emPrego VagaS
Jornada de 
TrabaLho*

VenCimenTo 
PadrÃo **

Pré-reqUiSiToS

323 Fonoaudiólogo
Cadastro 
Reserva

***

40 horas 
semanais

R$ 1.839,00

Curso Superior completo em 
Fonoaudiologia e Registro 
no Conselho Regional de 

Fonoaudiologia do Estado de 
São Paulo

324
Médico 

Veterinário 
1

40 horas 
semanais

R$ 2.250,00

Curso Superior completo em 
Medicina Veterinária e Registro 

no Conselho de Medicina 
Veterinária do Estado de 

São Paulo

325 Psicólogo
Cadastro 
Reserva

***

40 horas 
semanais

R$ 1.839,00

Curso Superior completo 
em Psicologia e Registro 
no Conselho Regional de 
Psicologia do Estado de 

São Paulo

326
Técnico de 

Esportes
1

40 horas 
semanais

R$ 1.839,00

Curso Superior Completo em 
Educação Física - Bacharelado 

e/ou Licenciatura ou Curso 
Superior em Esportes e 

Registro no Conselho Regional 
de Educação Física.

327
Técnico de 

Esportes – área 
Atletismo

2
40 horas 
semanais

R$ 1.839,00

Curso Superior Completo em 
Educação Física - Bacharelado 

e/ou Licenciatura ou Curso 
Superior em Esportes e 

Registro no Conselho Regional 
de Educação Física.

328
Técnico de 

Esportes – área 
Handebol

1
40 horas 
semanais

R$ 1.839,00

Curso Superior Completo em 
Educação Física - Bacharelado 

e/ou Licenciatura ou Curso 
Superior em Esportes e 

Registro no Conselho Regional 
de Educação Física.

329
Técnico de 

Esportes – área 
Ginástica Artística

1
40 horas 
semanais

R$ 1.839,00

Curso Superior Completo em 
Educação Física - Bacharelado 

e/ou Licenciatura ou Curso 
Superior em Esportes e 

Registro no Conselho Regional 
de Educação Física.

* Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/ou noturnos, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Administração.
** Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento padrão 
por força da Lei 13771/06.
***Tendo em vista que se encontra em validade concurso regido pelos editais nºs 
275, 186 e 188, a convocação de candidatos habilitados neste edital para os empre-
gos de Engenheiro – área Civil, Fonoaudiólogo e Psicólogo fica condicionada ao es-
gotamento do cadastro formado pelos candidatos aprovados e não convocados nos 
editais mencionados ou ao término da validade dos referidos concursos.
I.1. Das Atribuições Gerais dos empregos
engenheiro- área Civil: Elaborar projetos de engenharia. Elaborar, a partir de pro-
jetos de engenharia civil, arquitetura e/ou urbanismo: especificações; levantamentos 
quantitativos de materiais, mão de obra, serviços e equipamentos; composição de 
preços e cronogramas físico-financeiros. Aplicar as normas, restrições, especificações 
e orientações previstas na ABNT, nas Leis Federal, Estadual e Municipal de Uso e Ocu-
pação do Solo, no Código Sanitário Estadual, nas normas do Corpo de Bombeiros, 
nas Leis de Preservação Ambiental e no Código das Águas, na análise e para aprova-
ção de projetos de engenharia civil, de arquitetura e urbanismo. Fiscalizar a execução 
de obras, verificando a obediência aos respectivos projetos, às normas técnicas, à 
legislação ambiental e à Legislação de Segurança do Trabalho e da Previdência So-
cial. Executar medições parciais e finais de obras e respectivos relatórios. Executar 
outras tarefas de mesmo nível e complexidade. Programar e coordenar equipes de 
manutenção de serviços públicos.

fonoaudiólogo: Integrar-se com equipe para qual for designado, participar do 
planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas 
(ações) de saúde priorizados para a área de abrangência da Unidade de Saúde, região 
e município. Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, em-
pregando técnicas próprias de avaliação e realizando o treinamento fonético, auditi-
vo, de dicção, empostação de voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou 
reabilitação da fala. Desenvolver ações de orientação, acolhimento, educação junto à 
família dos usuários. Participar de planejamento e execução de programas de treina-
mento em serviço e capacitação de recursos humanos. Participar e realizar reuniões 
e práticas educativas junto à comunidade. Integrar equipe multiprofissional, promo-
vendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento as ne-
cessidades da população. Executar atividades profissionais da área correspondente a 
sua especialidade. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 

Psicólogo: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos 
mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, 
tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e 
mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando 
o(s) usuário(s) durante o processo de atendimento; realizar atendimento com crian-
ças com problemas emocionais, psicomotores e psicopedagógicos. Desenvolver 
ações de orientação, acolhimento, educação junto à família dos pacientes. Participar 
de planejamento e execução de programas de treinamento em serviço e capacita-
ção de recursos humanos. Participar e realizar reuniões e práticas educativas junto 
à comunidade. Integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização 
dos serviços para assegurar o efetivo atendimento as necessidades da população. 
Executar atividades profissionais da área correspondente a sua especialidade. Execu-
tar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.

Técnico de esportes, Técnico de esportes – área Atletismo, Técnico de es-
portes – área Handebol, Técnico de esportes – área Ginástica Artística: 
Propor, coordenar, implementar, executar e avaliar projetos e programas sociais de 
práticas desportivas, de recreação e de lazer; ministrar atividades físico-desportivas e 
de lazer para crianças, jovens, adultos e idosos; propor, coordenar, implementar, exe-
cutar e avaliar torneios, campeonatos e demais eventos de lazer. Desenvolver ações 
de promoção à saúde com enfoque na atividade física. Prestar cuidado a todos os 
agravos à saúde, em sua área de atuação, na perspectiva da Vigilância à Saúde. Re-
alizar atendimento e procedimentos específicos em sua especialidade às crianças e 
adultos. Contribuir com a equipe na elaboração de planos de cuidado, com ênfase na 
prevenção e promoção à saúde, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação. 
Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação 
profissional, as normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as Rotinas 
e Protocolos estabelecidas nas diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São 
Carlos. Desenvolver atividades de Educação em Saúde aos indivíduos, famílias e 
comunidades, locais, regionais e/ou municipal. Desenvolver ações de orientação, 
acolhimento e educação junto às famílias dos usuários. Participar de planejamento 
e execução de programas de educação permanente e capacitação de recursos huma-
nos. Participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade. Integrar 
a equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços para asse-
gurar o efetivo atendimento às necessidades dos indivíduos, famílias e comunida-
des. Acolher os estudantes em estágios nas Unidades de Saúde, participando de sua 
formação. Planejar, coordenar, realizar treinamentos esportivos de alta performance, 
visando constituir equipes representativas no município. Executar outras atividades 
profissionais da área correspondente a sua especialidade de mesma natureza e nível 
de dificuldade
 
Médico veterinário: Integrar-se com equipe da Unidade para qual for designado;  

participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento, fiscalização e 
avaliação dos programas (ações) priorizados para a área de abrangência da Unidade, 
região e município. Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de de-
fesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando 
estudos e pesquisas, aplicando conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, 
exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade do 
rebanho, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 
Executar atividades relacionadas a inspeção de produtos de origem animal, controle 
de zoonoses, controle de epizootias. Atuar nas áreas de clínica e cirurgia de peque-
nos animais. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.
II - Das Inscrições
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 08/03/10 às 16 horas de 
05/04/10 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.vunesp.
com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição das 10 ho-
ras de 08/03/10 às 16 horas de  05/04/10;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o candidato 
deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do item 2, deste 
Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite para encerramento das ins-
crições (05/04/10). Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente deverá 
ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do encer-
ramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do paga-
mento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a situa-
ção da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do Concurso 
Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições (05/04/10). Caso 
seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em contato com o Dis-
que VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para 
verificar o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com a autenti-
cação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente à taxa 
de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 05/04/10, a ficha de inscrição não estará 
mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa eletrô-
nico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depó-
sito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 08/03/10 a 
05/04/10, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.
2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser efetu-
ado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo especificados:

ConCUrSo PúbLiCo n.º emPrego Taxa

322 Engenheiro – área Civil R$ 70,00

323 Fonoaudiólogo R$ 70,00

324 Médico Veterinário R$ 70,00

325 Psicólogo R$ 70,00

326 Técnico de Esportes R$ 70,00

327 Técnico de Esportes – Atletismo R$ 70,00

328 Técnico de Esportes – Handebol R$ 70,00

329
Técnico de Esportes – Ginástica 
Artística

R$ 70,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva com-
pensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua efetivação 
dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipa-
damente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a maior ou em 
duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público 
não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá sobre a Fundação 
VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas infor-
mações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimento 
de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades es-
peciais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obede-
cer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Candidatos 
Portadores de Necessidades Especiais, deste Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições especiais para 
realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por estar com braço que-
brado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à Fundação 
VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, 
SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou via SEDEX, especificando: “Concurso PM de 
São Carlos”, nome completo, endereço, telefone e emprego em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabilizam por so-
licitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por ou-
tros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exigên-
cias contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conseqüências 
de eventuais erros no preenchimento da ficha de inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.
II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de necessidades especiais
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e nº 13.062 de 
19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de classificação final, 5% (cinco 
por cento) das vagas, às pessoas portadoras de necessidades especiais desde que em 
condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das funções perti-
nentes e que tenham sido habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações inferiores a 0,5 
(meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor, ou seja, a 
cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na condi-
ção de portador de necessidades especiais.
3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá especificar, 
na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de inscrição 
(08/03/10 a 05/04/10), encaminhar, por SEDEX, à Fundação VUNESP – Rua Dona 
Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, 
os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, 
bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especifi-
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cação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de 
prova especial, ou de condições especiais para a realização das provas.
5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam inferioridade 
que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de acordo com o 
previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999.
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 
passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atri-
buições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é obstati-
va à inscrição no Concurso.
8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, ava-
liação, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justificar 
a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por invalidez.
13. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se 
não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da 
Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
14. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compati-
bilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
15. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a pe-
rícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.
III – Das Disposições Gerais
31. Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas e o pro-
cessamento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanhamento dos traba-
lhos dos concursos será designada por portaria do Prefeito Municipal.
32. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrés-
cimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.
33. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das con-
dições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
34. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha de respostas e o caderno de questões ao final das 
provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas.
35. Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 19/09/02, 
ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante a vigên-
cia deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades especiais, desde 
que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resultante do 
cálculo de 5% do total de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 (vinte) 
candidatos convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição 
de portador de necessidades especiais.
36. Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a ava-
liação das provas.
37. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se 
não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da 
Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
38. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compati-
bilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
39. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a pe-
rícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.
40. A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático de 
contratação.
41. O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocorre-
rá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do concurso, obe-
decendo à ordem de classificação. 
42. Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
43. As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário Oficial 
do Município, com prazo marcado para o comparecimento, implicando, o não com-
parecimento, em desistência tácita da vaga.
44. Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame 
médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o desenvolvimento 
das atividades para as quais está sendo contratado e a apresentação dos documen-
tos que lhe forem exigidos.
45. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
46. O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
47. Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoal-
mente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Secre-
taria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
48. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para a 
realização do concurso.
49. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edi-
tal e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de Administração 
e Gestão de Pessoal.
São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nORMA DO COnCURSO PARA OS eMPReGOS De
enGenHeIRO ÁReA CIvIL, fOnOAUDIÓLOGO, MÉDICO veTeRInÁRIO, 
PSICÓLOGO, TÉCnICO De eSPORTeS, TÉCnICO De eSPORTeS – ÁReA 

ATLeTISMO, TÉCnICO De eSPORTeS – ÁReA HAnDeBOL e TÉCnICO De 
eSPORTeS – GInÁSTICA ARTÍSTICA 

I – Do Concurso
A presente norma rege os Concursos Públicos para os empregos de Engenheiro Área 
Civil, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Psicólogo, Técnico de Esportes, Técnico de 
Esportes – área Atletismo, Técnico de Esportes – área Handebol e Técnico de Espor-
tes – Ginástica Artística vinculada ao Edital dos Concursos Públicos nºs 322 ao 329.
II - Da Seleção
A seleção constará da seguinte fase:
1. Primeira fase – Prova Objetiva
A seleção constará de Prova Objetiva de caráter eliminatório. A prova para o emprego 
de engenheiro – área Civil versará sobre Português, Matemática, e Conhecimen-
tos Específicos, e para os empregos de fonoaudiólogo, Médico veterinário, Psi-
cólogo, Técnico de esportes, Técnico de esportes – área Atletismo, Técnico 
de esportes – área Handebol e Técnico de esportes – Ginástica Artística 
versará sobre Português e Conhecimentos Específicos, e serão elaboradas de acordo 
com a especificidade do emprego. 

emPrego ProVaS iTenS VaLor
daTa e Período da 

ProVa obJeTiVa

Engenheiro – área Civil

Português 10
100 
pontos

09/05/10
manhã

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

Fonoaudiólogo
Português 10 100 

pontos
09/05/10
manhãConhecimentos Específicos 40

Médico Veterinário
Português 10 100 

pontos
09/05/10
manhãConhecimentos Específicos 40

Psicólogo
Português 10 100 

pontos
09/05/10
manhãConhecimentos Específicos 40

Técnico de Esportes
Português 10 100 

pontos
09/05/10
manhãConhecimentos Específicos 40

Técnico de Esportes – área 
Atletismo 

Português 10 100 
pontos

09/05/10
tardeConhecimentos Específicos 40

Técnico de Esportes – área 
Handebol

Português 10 100 
pontos

09/05/10
tardeConhecimentos Específicos 40

Técnico de Esportes – área 
Ginástica Artística

Português 10 100 
pontos

09/05/10
tardeConhecimentos Específicos 40

III - Da Realização da Prova
III.1 – Da realização da Prova Objetiva
1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 09/05/10, de acordo com a 
tabela apresentada no “item II – da Seleção” em locais e horários a serem comunica-
dos por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados 
na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 
1575, Centro - São Carlos SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convo-
cação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP - http://
www.vunesp.com.br ou da Prefeitura Municipal de São Carlos.
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedên-
cia de 30 (trinta) minutos, munido de:
2. Comprovante de inscrição;
3. Original de um dos documentos de identidade a seguir:
a. Cédula de Identidade (RG);
b. Carteira de órgão ou conselho de classe;
c. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
d. Certificado Militar;
e. Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda que 
autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a per-
mitir a identificação do candidato com clareza.
4 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
5 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato.
6 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer es-
pécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento ele-
trônico.
7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbal-
mente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento 
de um fiscal.
9 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta 
preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na Folha 
Definitiva de Respostas.
10 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas 
na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para correção 
eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de inteira respon-
sabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
especificadas na capa do Caderno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não 
haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas.
11 - As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá entregar ao 
fiscal a Folha de Resposta e o caderno de questões.
 12 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhuma 
resposta, ou resposta rasurada ou errada.
 13 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do re-
cinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não poderá levar o 
caderno de questões.
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do candi-
dato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento, esse 
deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes. 
 15 - Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.
Iv – Do Julgamento da Prova Objetiva
- A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter 
eliminatório e classificatório.
- Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo:
2.1 50% das questões da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Portu-
guês e 50% das questões da Prova de Conhecimentos Específicos, para o emprego 
de engenheiro – área Civil;
2.2. 50% das questões da Prova de Português, 50% das questões da Prova de Conhe-
cimentos Específicos, para os empregos de fonoaudiólogo, Médico veterinário, 
Psicólogo, Técnico de esportes, Técnico de esportes – área Atletismo, Técni-
co de esportes – área Handebol e Técnico de esportes – Ginástica Artística;
v - Dos Recursos
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, poderá inter-
por recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Público e 
da classificação final, devendo utilizar o campo próprio para interposição de recursos 
no endereço www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e se-
guir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas 
do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa se-
guinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candi-
datos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifica-
ção do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário 
Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será 
conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar fundamenta-
ção e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes do “link” 
Recursos na página específica do Concurso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro 
meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
vI - Classificação final

1. A Nota Final dos candidatos será composta pela soma dos pontos da Prova Ob-
jetiva.
2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do total de 
pontos obtidos, enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e outra 
especial (portadores de necessidades especiais).
2.1 Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser argüida para justificar 
a concessão de readaptação da função, bem como aposentadoria por invalidez. 
3. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais – item an-
terior) será publicada no Diário Oficial do Município, em ordem alfabética, sendo 
concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para que os inte-
ressados se apresentem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pes-
soal - Rua Episcopal, n.º 1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação 
da compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por 
especialista da área de deficiência de cada candidato.
4. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
5. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 
5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissio-
nal indicado pelo candidato.
6. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
7. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, contados 
da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela Junta Médica.
8. Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de necessi-
dades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
9. A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
10. Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
26. Tiver mais Idade 
27. Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimento Específicos
28. Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos.
vII – Da Contratação 
São requisitos para a contratação:
10. ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
11. possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
12. ter 18 (dezoito) anos completos;
13. estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante compro-
vação  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho – 
C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candidatos e de acordo com as 
necessidades da Prefeitura, com prévia publicação de convocação no Diário Oficial 
do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos se-
guintes documentos:
3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 1 foto 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos completos;
3.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.
vIII – Do Programa

COnTeÚDO COMUM PARA TODOS OS eMPReGOS 
Português
Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, nu-
meral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinô-
nimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.

enGenHeIRO – ÁReA CIvIL
Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmé-
tica simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equa-
ções do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de 
Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos específicos
Conhecimentos técnicos de Engenharia para análise e/ou dimensionamento, cálculo, 
projeto, especificação e quantificação de: estruturas de concreto, metálicas e de ma-
deira; instalações hidro-sanitárias; instalações elétricas; estruturas de contenção e/ou 
arrimo; captação e drenagem de águas pluviais; obras de terraplanagem; geometria 
de vias; misturas asfálticas (método Marshall) e pavimentos. Conhecimentos de topo-
grafia, levantamentos planialtimétricos, perfis e curvas de nível.
Conhecimento do plano diretor da cidade de São Carlos. Conhecimentos de informá-
tica, abrangendo sistemas operacionais e softwares para desenho, cálculo e quantifi-
cação de projetos, em especial AutoCad e Excel.

fOnOAUDIÓLOGO
Conhecimentos específicos
Comunicação verbal e não verbal. Linguagem e comunicação no idoso. Alterações 
de memória no idoso. Cuidados relacionados à alimentação. Dominância cerebral 
e linguagem. Classificação, avaliação e tratamentos das afasias. Reabilitação nas se-
guintes patologias: acidente vascular cerebral; doenças da unidade motora; doenças 
degenerativas do sistema nervoso central; reabilitação nas neoplasias; distúrbio de 
audição. Gagueira. Respiração: tipo, capacidade, coordenação pneumofônica. Res-
sonância. Avaliação de terapia de motricidade oral. Distúrbio articulatório. Fono-
audiologia escolar. Disfonia. Fissuras. Paralisia cerebral. Avaliação e tratamento da 
disfonias. 

MÉDICO veTeRInÁRIO
Conhecimentos específicos
Estatística vital: definições e conceitos. Levantamento de dados. Estatísticas de 
morbidade: prevalência, incidência; proporções, coeficientes, índices utilizados em 
estudos de saúde. Coeficientes ou taxas de mortalidade, morbidade e letalidade: ge-
rais, específicos. Bio-estatística aplicada à Saúde Pública: apuração e levantamento 
de dados. Levantamento de dados, identificação de tipos variáveis. Tabelas de fre-
qüência: representação gráfica: Análise de distribuição de freqüências: medidas de 
posição; medidas de dispersão; diagramas de controle. Doenças infecto-contagiosas 
em saúde pública veterinária: determinadas por bactérias: estreptococciases, tuber-
culose, pasteurelose, estafilococciases, brucelose, salmonelose, shigueloses, peste 
bubônica, vibriose, leptospirose; determinadas por vírus: raiva, encefalites eqüinas, 
aftosa; determinadas por protozoários: leishmaniose, toxoplamose, tripanossomíase; 
determinadas por nematóides:  triquinelose, ascaridíase, ancilostomíase; determi-
nadas por trematóides: esquistossomoses, cercarioses; determinadas por cestóides: 
teníase, cisticercoses, equinococoses. Epidemiologia: conceitos; cadeia epidemioló-
gica. Controle sanitário de alimentos: intoxicações e toxi-infeccções; profilaxia das 
intoxicações e toxi-infecções alimentares. Zoonoses: conceituação e classificação de 
zoonoses. Controle de raiva, controle de roedores, controle de vetores. Controle de 
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produtos de uso veterinário. Clínica e cirurgia veterinária. Legislação sanitária federal 
e estadual. Fundamentos microbiológicos. Fontes de contaminação. Vias de trans-
missão. Higiene, plano de prevenção e condutas na toxinfecção alimentar. Cuidados 
na prevenção de alimentos. Procedimentos para avaliação dos surtos de toxinfecção. 
Conhecimentos de legislação vigente.

PSICOLOGO
Conhecimentos específicos
Psicologia Geral: Psicologia Individual. Psicoterapia em Grupo. Ludoterapia. Psicolo-
gia Experimental. Metodologia. Ética. Noções de estatística, antropologia, sociologia 
e filosofia. Psicologia do Desenvolvimento: René-Spitz, Jean Piaget. Escala de Gesell. 
Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. 
Abordagem corporal. Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo-comporta-
mental. Abordagem existencialista. Abordagem analítica. Abordagem gestaltica. 
Abordagem psicodramática. Abordagem psicossomática. Psicodiagnótico: entrevis-
ta. Bateria psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível intelectual. Observa-
ção lúdica. Conduta e encaminhamento. Psicologia hospitalar: interconsulta. Equipe 
multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar. Atendimento familiar. Pacientes 
terminais. Psicopatologia: noções de psicopatologia geral. Noções de nosologia psi-
quiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas. Modalidades 
de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações, antagonis-
mos e sinergismos. A psicologia da equipe psiquiátrica multiprofissional; definições 
de papéis, atribuições e responsabilidades. A psicologia nas diversas modalidades 
de atendimento: hospital psiquiátrico especializado, unidade psiquiátrica no hospi-
tal geral, HD (Hospital Dia), ambulatório, oficina abrigada, centros de convivência, 
programas comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações. Ética dos pro-
fissionais de saúde mental: responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com 
atualização do conhecimento. Legislação em Saúde Mental (Lei Federal nº 10216 de 
06/04/02) conteúdo e repercussão na prática assistencial.

TÉCnICO De eSPORTeS
Conhecimentos específicos:
 Lazer: veículo e objeto da educação; Esporte enquanto fenômeno social; Prevenção 
de doenças X Promoção de saúde; Perspectivas do Esporte: Educação, de Rendimen-
to, de Lazer; Esporte e Lazer especiais; Cultura corporal na atualidade; Organização 
de eventos esportivos-comunitários; Tempo/espaço de esporte e lazer nas socieda-
des contemporâneas; Esporte, lazer e saúde; Esporte, lazer e cidadania; Esporte, lazer 
e educação; Esporte, lazer e urbanização; Esporte, lazer e trabalho.

TÉCnICO De eSPORTeS – ÁReA ATLeTISMO
Conhecimentos específicos:
 Lazer: veículo e objeto da educação; Esporte enquanto fenômeno social; Prevenção 
de doenças X Promoção de saúde; Perspectivas do Esporte: Educação, de Rendimen-
to, de Lazer; Esporte e Lazer especiais; Cultura corporal na atualidade; Organização 
de eventos esportivos-comunitários; Tempo/espaço de esporte e lazer nas socieda-
des contemporâneas; Esporte, lazer e saúde; Esporte, lazer e cidadania; Esporte, lazer 
e educação; Esporte, lazer e urbanização; Esporte, lazer e trabalho. Treinamento des-
portivo de alta performance em atletismo.

TÉCnICO De eSPORTeS – ÁReA HAnDeBOL
Conhecimentos específicos:
 Lazer: veículo e objeto da educação; Esporte enquanto fenômeno social; Prevenção 
de doenças X Promoção de saúde; Perspectivas do Esporte: Educação, de Rendimen-
to, de Lazer; Esporte e Lazer especiais; Cultura corporal na atualidade; Organização 
de eventos esportivos-comunitários; Tempo/espaço de esporte e lazer nas socieda-
des contemporâneas; Esporte, lazer e saúde; Esporte, lazer e cidadania; Esporte, lazer 
e educação; Esporte, lazer e urbanização; Esporte, lazer e trabalho. Treinamento des-
portivo de alta performance em handebol.

TÉCnICO De eSPORTeS – ÁReA GInÁSTICA ARTÍSTICA
Conhecimentos específicos:
 Lazer: veículo e objeto da educação; Esporte enquanto fenômeno social; Prevenção 
de doenças X Promoção de saúde; Perspectivas do Esporte: Educação, de Rendimen-
to, de Lazer; Esporte e Lazer especiais; Cultura corporal na atualidade; Organização 
de eventos esportivos-comunitários; Tempo/espaço de esporte e lazer nas socieda-
des contemporâneas; Esporte, lazer e saúde; Esporte, lazer e cidadania; Esporte, lazer 
e educação; Esporte, lazer e urbanização; Esporte, lazer e trabalho. Treinamento des-
portivo de alta performance em ginástica artística.
IX – CROnOGRAMA De evenTOS

08/03/10 a 05/04/10 Período de Inscrição

09/05/10 Realização das Provas Objetivas

11/05/10 Divulgação do gabarito

12 e 13/05/10 Período para interposição de recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado dos recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado das Provas Objetivas  

31/05/10 e 01/06/10
Período para interposição de recursos contra a nota das Provas Objetivas e 
Classificação

11/06/10 Resultado dos recursos contra a nota das Provas Objetivas e Classificação

São Carlos, 01 de maço de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

eDITAL De COnCURSO PÚBLICO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna públi-
co, por determinação do exmo. Prefeito Municipal, Prof. Dr. Oswaldo B. 
Duarte filho, a abertura de inscrições para os Concursos Públicos para os 
empregos abaixo discriminados, a serem realizados por meio da “funda-
ção para o vestibular da Universidade estadual Paulista “Julio de Mesquita 
filho” - vUneSP.
I – Do Emprego e Vagas

ConCUrSo 
PúbLiCo 

nº
emPrego área de aTUaÇÃo

VagaS
Jornada de 
TrabaLho 
SemanaL

VenCimenTo 
maiS aUxíLio 

aLimenTaÇÃo *
Pré-reqUiSiToS

318 Professor I

Educação 
Infantil 

(crianças 
de zero a 

cinco anos) 
em Centros 
Municipais 

de Educação 
Infantil  (CEMEI) 

20 30 horas R$ 1.363,00

-Diploma do Normal 
ou Magistério de nível 

médio (ou)
- Normal Superior (ou)
- Licenciatura Plena em 

Pedagogia 

319
Professor 

III

DANÇA, nas 
séries finais 
do ensino 

fundamental, 
regular ou 
supletivo 

1 20 horas R$ 1.017,00

Licenciatura em Dança 
ou Licenciatura em 

Artes com habilitação 
em Dança

ConCUrSo 
PúbLiCo 

nº
emPrego área de aTUaÇÃo

VagaS
Jornada de 
TrabaLho 
SemanaL

VenCimenTo 
maiS aUxíLio 

aLimenTaÇÃo *
Pré-reqUiSiToS

320
Professor 

III

LIBRAS, nas 
séries finais 
do ensino 

fundamental, 
regular ou 
supletivo 

1 20 horas R$ 1.017,00

- Licenciatura Plena 
em letras, Pedagogia, 

Linguística, ou 
Licenciaturas na 

área da educação 
com: certificado 

de proficiência em 
LIBRAS, expedido pelo 
Ministério da Educação 

ou certificado de 
proficiência em LIBRAS, 
expedido pela FENEIS 

(Federação Nacional de 
Educação e Instrução 

dos Surdos).
ou

- Licenciatura Plena em 
letras com habilitação 

em LIBRAS

321
Professor 

III

MÚSICA, nas 
séries finais 
do ensino 

fundamental, 
regular ou 
supletivo 

1 20 horas R$ 1.017,00

Licenciatura em Música, 
Licenciatura em 

Educação Musical ou 
Licenciatura em Artes 
com habilitação em 

Música

 (*) Auxílio Alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao Vencimento Pa-
drão por força da Lei 13771/06.
I.1 – Das jornadas de trabalho para os empregos de Professor I e Professor III 
1. A jornada de trabalho será distribuída da seguinte forma:
b) Professor I – 30 (trinta horas) semanais, sendo 25 horas em atividades com alu-
nos e cinco horas de trabalho pedagógico, coletivo e individual.
c) Professor III – (20) vinte horas semanais, sendo dezessete horas em atividades 
com alunos e três horas de trabalho pedagógico, coletivo ou individual.
 
1.1. Os docentes cumprirão duas horas de trabalho pedagógico semanais (HTP) na 
unidade escolar ou em outro local definido pela Secretaria Municipal de Educação 
e as demais horas em local de livre escolha do docente. 
I.2. Das Atribuições Gerais dos Empregos
PROfeSSOR I: Atuar na educação infantil de 0 a 5 anos, em Centros Municipais de 
Educação Infantil (CEMEI). Acompanhar o desenvolvimento da criança tendo em vis-
ta seus direitos e suas necessidades próprias no que se refere à alimentação, à saú-
de, à higiene, à proteção, à afetividade, à convivência e ao acesso ao conhecimento 
pleno e sistematizado. Assegurar a organização e higienização do espaço físico para 
o pleno desenvolvimento das crianças e para o desenvolvimento das atividades. Par-
ticipar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar 
desenvolvido de acordo com as diretrizes e orientações da Secretaria Municipal de 
Educação (SME). Participar da Hora de Trabalho Pedagógico Coletiva (HTPC), do pla-
nejamento, dos momentos de avaliação discente e docente, de capacitação e forma-
ção profissional, bem como de atividades culturais e educativas extraclasse, quando 
for proposta da Unidade Escolar e/ou da Secretaria Municipal de Educação. Planejar 
e executar o plano de trabalho visando o desenvolvimento infantil, de acordo com 
cada faixa etária. Colaborar nas ações concernentes ao programa de integração esco-
la/família/comunidade. Executar e manter em ordem a escrituração pertinente à vida 
escolar do aluno, à organização da escola e toda aquela referente à própria função. 
Executar outras tarefas no âmbito escolar a fim de garantir a qualidade do atendi-
mento oferecido às crianças e à comunidade. Participar dos Conselhos e Instituições 
auxiliares da Unidade Escolar.

PROfeSSOR III – ÁReA DAnÇA: Atuar na Educação Infantil (em Centros Munici-
pais de Educação Infantil – CEMEIs), em salas do Ensino Fundamental e/ou na EJA, de 
acordo com a demanda da SME, ministrando aulas de dança. Assegurar qualidade 
dos conteúdos e garantir aos alunos uma experiência corporal e artística efetiva. Tra-
balhar no sentido de garantir que a disciplina Dança figure no currículo em igualda-
de com as demais áreas do conhecimento.  Participar da elaboração e execução do 
Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar desenvolvido de acordo com as dire-
trizes e orientações da Secretaria Municipal de Educação (SME). Participar da Hora de 
Trabalho Pedagógico Coletiva (HTPC), do planejamento, dos momentos de avaliação 
discente e docente, de capacitação e formação profissional, bem como de atividades 
culturais e educativas extraclasse, quando for proposta da Unidade Escolar e/ou da 
Secretaria Municipal de Educação. Planejar e executar o plano de trabalho visando 
o desenvolvimento infantil, de acordo com cada faixa etária. Colaborar nas ações 
concernentes ao programa de integração escola/família/comunidade. Participar dos 
Conselhos e Instituições auxiliares da Unidade Escolar.

PROfeSSOR III – ÁReA LIBRAS: Promover formação em Libras aos professores, 
alunos, demais profissionais da educação e à comunidade; Apoiar professores quan-
to ao ensino da LIBRAS nas salas de recursos multifuncionais e na sala de aula regu-
lar da educação infantil, ensino fundamental e EJA; Orientar o professor da sala de 
aula regular quanto ao ensino da língua portuguesa, como segunda língua, para a 
pessoa com surdez; Instruir os professores de Educação Especial quanto ao ensino 
do conteúdo em LIBRAS, realizado nas salas de recursos multifuncionais; Apoiar a 
implementação da LIBRAS como língua de instrução e meio legal de comunicação 
das pessoas com surdez; Apoiar o planejamento e o acompanhamento de ativida-
des pedagógicas desenvolvidas com alunos com surdez, em parceria com os demais 
profissionais das Unidades de Ensino;  Promover a  comunicação entre usuários e não 
usuários da LIBRAS.

PROfeSSOR III – ÁReA MÚSICA: Atuar na Educação Infantil (em Centros Munici-
pais de Educação Infantil - CEMEIs), em salas do Ensino Fundamental e/ou na EJA, de 
acordo com a demanda da SME, ministrando aulas de música. Assegurar qualidade 
dos conteúdos e garantir aos alunos uma experiência musical, sonora e artística efe-
tiva. Trabalhar no sentido de garantir que a disciplina Música figure no currículo em 
igualdade com as demais áreas do conhecimento.  Participar da elaboração e execu-
ção do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar desenvolvido de acordo com 
as diretrizes e orientações da Secretaria Municipal de Educação (SME). Participar da 
Hora de Trabalho Pedagógico Coletiva (HTPC), do planejamento, dos momentos de 
avaliação discente e docente, de capacitação e formação profissional, bem como de 
atividades culturais e educativas extraclasse, quando for proposta da Unidade Esco-
lar e/ou da Secretaria Municipal de Educação. Planejar e executar o plano de trabalho 
visando o desenvolvimento infantil, de acordo com cada faixa etária. Colaborar nas 
ações concernentes ao programa de integração escola/família/comunidade. Partici-
par dos Conselhos e Instituições auxiliares da Unidade Escolar.
II - Das Inscrições
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 08/03/10 às 16 horas de 
05/04/10 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.vunesp.
com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição das 10 horas 
de 08/03/10 às 16 horas de 05/04/10;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o candidato 
deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do item 2, deste 
Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite para encerramento das ins-
crições (05/04/10). Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente deverá 

ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do encer-
ramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do paga-
mento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a situa-
ção da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do Concurso 
Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições (05/04/10). Caso 
seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em contato com o Dis-
que VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para 
verificar o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com a autenti-
cação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente à taxa 
de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 05/04/10, a ficha de inscrição não estará 
mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa eletrô-
nico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depó-
sito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 08/03/10 a 
05/04/10, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser efetu-
ado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo especificados:

ConCUrSo PúbLiCo n.º emPrego Taxa

318 Professor I R$ 50,00

319 ao 321 Professor III R$ 60,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva com-
pensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua efetivação 
dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 
na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipa-
damente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a maior ou em 
duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público 
não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá sobre a Fundação 
VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas infor-
mações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimento 
de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades es-
peciais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obede-
cer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Candidatos 
Portadores de Necessidades Especiais, deste Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições especiais para 
realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por estar com braço que-
brado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à Fundação 
VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, 
SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou via SEDEX, especificando: “Concurso PM de 
São Carlos”, nome completo, endereço, telefone e emprego em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabilizam por so-
licitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por ou-
tros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exigên-
cias contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conseqüências 
de eventuais erros no preenchimento da ficha de inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.
II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e nº 13.062 de 
19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de classificação final, 5% (cinco 
por cento) das vagas, às pessoas portadoras de necessidades especiais desde que em 
condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das funções perti-
nentes e que tenham sido habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações inferiores a 0,5 
(meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor, ou seja, a 
cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na condi-
ção de portador de necessidades especiais.
2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
3. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá especificar, 
na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de inscrição 
(08/03/10 a 05/04/10), encaminhar, por SEDEX, à Fundação VUNESP – Rua Dona 
Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, 
os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, 
bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especifi-
cação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de 
prova especial, ou de condições especiais para a realização das provas.
4. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam inferioridade 
que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de acordo com o 
previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999.
5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 
passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atri-
buições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é obstati-
va à inscrição no Concurso.
7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, ava-
liação, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justificar 
a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por invalidez.
1. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se 
não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da 
Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
2. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da compati-
bilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
3. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perícia 
médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições do emprego.
III – Das Disposições Gerais
- Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas, a avaliação técnica 
dos títulos e o processamento do concurso. A Comissão responsável pelo acompa-
nhamento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria do Senhor Pre-
feito Municipal.
- Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrésci-
mos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
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circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.
- A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das condi-
ções do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
- Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha de respostas, o caderno de questões e o caderno de 
redação ao final das provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas
- Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10/10/00 e n.º 13.062 de 19/09/02, 
ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante a vigên-
cia deste concurso, para os candidatos portadores de deficiências, desde que apro-
vados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resultante do cálculo 
de 5% do total de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 candidatos 
convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na condição de portador de 
necessidades especiais.
- Os portadores de deficiências participarão do certame em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que respeita ao conteúdo e a avaliação das provas.
- As vagas reservadas aos portadores de deficiências ficarão liberadas se não tiver 
ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da Lei Muni-
cipal n.º 12.663 de 10/10/00.
- Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os 
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na 
condição de portadores de deficiência, após comprovação da compatibilidade da 
deficiência com o emprego, por junta médica.
- Os portadores de deficiência aprovados deverão submeter-se a perícia médica, para 
verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do 
emprego.
- A aprovação e correspondente classificação não gera direito automático de con-
tratação.
- O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocorrerá 
de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do concurso, obede-
cendo à ordem de classificação. 
- Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, ex-
ceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
- A contratação dependerá da compatibilidade de horários quando o docente tiver 
mais de um vínculo empregatício; respeitado o limite máximo de quarenta horas se-
manais quando a acumulação ocorrer no quadro da Prefeitura.
- As convocações para provimento das vagas efetivas serão feitas por meio do Diário 
Oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, implicando, o não 
comparecimento, em desistência tácita da vaga.
- Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame mé-
dico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o desenvolvimento das 
atividades para as quais está sendo contratado e a apresentação dos documentos 
que lhe forem exigidos.
- A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documentos, 
ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
- A lista de habilitados no concurso público, poderá ser utilizada para fins de contra-
tação por tempo determinado.
50. O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
51. Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar o seu en-
dereço e outros dados cadastrais na Secretaria Municipal de Administração e Gestão 
de Pessoal.
52. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para a 
realização do concurso.
53. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edi-
tal e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de Administração 
e Gestão de Pessoal.
São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nORMA DO COnCURSO PARA O eMPReGO De PROfeSSOR I e 
PROfeSSOR III nAS ÁReAS De DAnÇA, LIBRAS e MÚSICA

I – Do Concurso
 A presente norma rege o Concurso Público para os empregos de Professor I e Profes-
sor III – áreas de Dança, Libras e Música, vincula-se ao Edital dos Concursos Públicos 
nºs 318 ao 321.
II - Da Seleção
A seleção constará de duas fases: 1ª Fase – Prova Objetiva e Redação e 2ª Fase: Prova 
de Títulos 
29. Primeira Fase – Prova Objetiva e Redação
1.1. A Prova Objetiva abrangerá Português, Matemática, Legislação, Conhecimentos 
Pedagógicos e Conhecimentos Específicos para o emprego de Professor III e Por-
tuguês, Matemática, Legislação e Conhecimentos Pedagógicos para o emprego de 
Professor I. Será de caráter eliminatório, classificatório e elaborada de acordo com a 
especificidade de cada área, as questões serão de múltipla escolha distribuídas con-
forme segue:

emPrego ProVaS obJeTiVaS qUeSTõeS VaLor
daTa e Período

 da ProVa

Professor I

Português 10 20
09/05/10
tarde

Matemática 10 20

Legislação 10 10

Conhecimentos Pedagógicos 20 40

Professor III - Dança

Português 10 20

09/05/10
manhã

Matemática 10 20

Legislação 4 10

Conhecimentos Pedagógicos 6 10

Conhecimentos Específicos 20 40

Professor III - Libras

Português 10 20

09/05/10
manhã

Matemática 10 20

Legislação 4 10

Conhecimentos Pedagógicos 6 10

Conhecimentos Específicos 20 40

Professor III - Música

Português 10 20

09/05/10
manhã

Matemática 10 20

Legislação 4 10

Conhecimentos Pedagógicos 6 10

Conhecimentos Específicos 20 40

1.2. A Prova de Redação será de caráter eliminatório e classificatório, valerá 25 pon-
tos.
30. Segunda Fase: Prova de Títulos.
A Prova de Títulos para todos os empregos será de caráter classificatório e a pontua-
ção atribuída a cada documento-título será de acordo com a tabela seguinte:

TíTULoS

qUanTidade 
máxima de 

TíTULoS a Serem 
ConSideradoS

VaLor UniTário 
doS TíTULoS

VaLor máximo de 
PonToS a Serem 

aTribUídoS

Licenciatura Plena ou Graduação na área de 
Educação, em área diversa das constantes nos pré-
requisitos do emprego.
Não serão consideradas para a pontuação as 
habilitações de um mesmo Curso.

2 2 4

TíTULoS

qUanTidade 
máxima de 

TíTULoS a Serem 
ConSideradoS

VaLor UniTário 
doS TíTULoS

VaLor máximo de 
PonToS a Serem 

aTribUídoS

Certificado de Pós-Graduação em nível de 
especialização na área de Educação com carga 
horária mínima de 360 horas concluídas após 
20/12/96.

2 2 4

Certificado de Pós-Graduação em nível de Mestrado 
na área de Educação.

1 6 6

Certificado de Pós-Graduação em nível de 
Doutorado na área de Educação.

1 8 8

2.1. O candidato deverá entregar cópias autenticadas dos títulos
2.2. O candidato que for apresentar títulos para pontuação, deverá obrigatoriamen-
te entregar a cópia autenticada do título que utilizará como pré-requisito, em caso 
de aprovação e convocação. 
2.3. Serão considerados para a Análise de Títulos os Cursos de Especialização, 
Mestrado ou Doutorado, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação.
2.4. Os títulos somente serão considerados se concluídos até a data marcada para 
inscrição.
III - Da Realização das Provas
III.1 – Da realização da Prova Objetiva e Redação
m) As provas serão realizadas na cidade de São Carlos, no dia 09/05/10, de acordo 
com a tabela apresentada no “item II – da Seleção” em locais e horários a serem 
comunicados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos 
e afixados na  Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua 
Episcopal, nº. 1575, Centro - São Carlos SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de con-
vocação informado no Diário Oficial do Município. 
n) O candidato poderá  também acompanhar na home page da VUNESP - http://
www.vunesp.com.br ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.saocarlos.
sp.gov.br. 
o) O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antece-
dência de 30 (trinta) minutos, munido de:
a. comprovante de inscrição;
b. Original de um dos documentos de identidade a seguir:
16. Cédula de Identidade (RG);
17. Carteira de órgão ou conselho de classe;
18. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
19. Certificado Militar;
20. Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda 
que autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a identificação do candidato com clareza.
p) Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
q) Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso 
ou a ausência do candidato.
r) Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer 
espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.
s) Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, ver-
balmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
t) O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento 
de um fiscal.
u) O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta 
preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na 
Folha Definitiva de Respostas.
10. O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas 
na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para corre-
ção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções especificadas na capa do Caderno de Questões e na própria Folha Defi-
nitiva. Não haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas.
11. As provas (objetiva e redação) terão duração de 4 horas e ao terminar o can-
didato deverá entregar ao fiscal a Folha de Resposta, o Caderno de Questões e a 
Prova de Redação.
12. Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhu-
ma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do re-
cinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não poderá levar o 
caderno de questões.
14. Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do can-
didato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento, 
esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes. 
15. Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.
III.2 – Da realização da Prova de Títulos
1. Os candidatos deverão entregar os títulos na data da realização da Prova Objeti-
va, em 09/05/10, nos locais e horários a serem comunicados por meio de publica-
ção no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados na Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, n.º 1575, Centro - São Car-
los SP, não sendo permitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos 
extemporaneamente.
2. Não serão aceitos protocolos dos documentos. Só serão aceitas cópias auten-
ticadas.
3. Todo o trabalho de contagem e verificação dos títulos será executado pela VU-
NESP.
4. Só serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na primeira fase do 
Concurso. 
5. A pontuação alcançada nos títulos será somada à pontuação obtida nas provas 
para compor a nota final. 
6. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão ser revalidados por 
instituições credenciadas no território nacional e deverão vir acompanhados da 
correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado, em cópias auten-
ticadas.
7. Não serão avaliados como títulos aqueles que são pré-requisitos para as áreas 
objeto deste concurso.
8. As cópias autenticadas dos títulos entregues não serão devolvidas ao candi-
dato.
Iv – Do Julgamento das Provas 
1. A Prova Objetiva e de Redação totalizarão 125 (cento e vinte e cinco) pontos. Só 
será considerado habilitado o candidato que acertar, no mínimo:
1.1 Para o emprego de Professor I: 50% das questões da Prova de Português, 50% 
da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Legislação, 50% das ques-
tões da Prova de Conhecimentos Pedagógicos e 50% da Prova de Redação.
1.2 Para o emprego de Professor III: 50% das questões da Prova de Português, 
50% da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Legislação, 50% das 
questões da Prova de Conhecimentos Pedagógicos, 50% das questões da Prova 
de Conhecimentos Específicos e 50% da Prova de Redação.
2. A pontuação para Prova de Títulos variará de 0 (zero) a 22 (vinte e dois) pontos. 
O somatório das provas da 1ª e 2ª fase totalizará 147 (cento e quarenta e sete) 
pontos. O candidato que não entregar títulos terá pontuação zero nesta prova, 

mas não será desclassificado.
3. Só serão corrigidas as redações dos candidatos habilitados na Prova Objetiva.
v - Classificação final
4. A Nota Final do candidato, no respectivo concurso, para os empregos de Profes-
sor I e Professor III, será composta pela soma dos pontos da Prova Objetiva, Prova 
de Redação e o total de pontos alcançados na Prova de Títulos.
5. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota fi-
nal e enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e outra especial 
(portadores de necessidades especiais).
2.1 Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para jus-
tificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por 
invalidez. 
6. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais – item 
anterior) será publicada na imprensa, em ordem alfabética, sendo concedido o 
prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para que os interessados 
se apresentem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - 
Rua Episcopal, n.º 1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação da 
compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por 
especialista da área de deficiência de cada candidato.
7. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
8. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo 
de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar pro-
fissional indicado pelo candidato.
9. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cin-
co) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
10. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, con-
tados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso da decisão 
proferida pela Junta Médica. 
11. Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de ne-
cessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
12. A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
10.  Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
III- Tiver mais Idade 
Iv- Obtiver o maior número de pontos nas Prova Objetiva.
v- Obtiver maior número de pontos na Prova de Redação.
vI- Obtiver maior número de pontos na Prova de Títulos.
vII- Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos.
vI - Dos Recursos
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, poderá inter-
por recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Público e 
da classificação final, devendo utilizar o campo próprio para interposição de recursos 
no endereço www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e se-
guir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas 
do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa se-
guinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candi-
datos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifica-
ção do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário 
Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será 
conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar fundamenta-
ção e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes do “link” 
Recursos na página específica do Concurso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro 
meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
VII – Da Convocação e Contratação 
13.0.0.1 São requisitos para a contratação:
d) ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
e) possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
f ) ter 18 (dezoito) anos completos;
g) estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante com-
provação  em exame de saúde admissional. 
13.0.0.2 A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Tra-
balho – C.L.T. e em conformidade com a Lei nº 13.889 de 18/10/06 – Estatuto da 
Educação.
13.0.0.3 A convocação para contratação obedecerá à ordem de Classificação Final 
dos candidatos e de acordo com as necessidades da Prefeitura, com prévia publi-
cação de convocação no Diário Oficial do Município.
4. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos 
seguintes documentos:
4.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
4.2. 01 foto 3x4;
4.3. Carteira de Identidade;
4.4. Cadastro de Pessoa Física;
4.5. Carteira Profissional (só original);
4.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
4.7. PIS/PASEP;
 4.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos completos;
4.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;
4.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
4.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
4.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;
4.13. Comprovante de endereço.
5. Da contratação em caráter temporário para os empregos de Professor I e Professor 
III:
5.1 As contratações em caráter temporário para substituição serão efetuadas pelo 
número de horas-aulas, para o emprego de Professor III e jornadas de acordo com 
este edital para Professor I, resguardados os direitos trabalhistas. 
5.2. Os contratos por tempo determinado terão a duração mínima de um mês e 
máxima até o final do período letivo.
5.3. A convocação para manifestação de interesse na eventual celebração de con-
tratos por tempo determinado para o exercício subseqüente, será efetuada anu-
almente, para os candidatos habilitados que aguardam vaga para ingressarem no 
quadro da educação pública municipal.
5.4. A não manifestação de interesse no prazo estabelecido implicará, na desclas-
sificação da lista, exclusivamente para fins de contratação por tempo determina-
do, podendo ser convocado para assumir emprego efetivo.
5.5. O docente que manifestou interesse em época oportuna, deverá acompanhar 
a publicação semanal das aulas disponíveis, independentemente de convocação, 
e comparecer às atribuições de aulas para contratação por tempo determinado.
5.6 O não comparecimento às atribuições implicará na desclassificação da lista, 
exclusivamente para fins de contratação por tempo determinado, podendo ser 
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convocado para assumir emprego efetivo.
5.7 O vencimento dos servidores contratados por prazo determinado deverá ser 
o mesmo dos demais servidores públicos municipais, com os benefícios previstos 
em Lei.
5.8 Os contratos de trabalho por tempo determinado serão regidos pela Consoli-
dação das Leis do Trabalho e Lei nº 13.889/06 – Estatuto da Educação.
5.9 Aplica-se ao pessoal contratado por tempo determinado o disposto na legisla-
ção municipal que rege os servidores públicos municipais, no que couber, respei-
tadas as normas específicas do contrato.
vIII – Do Programa

COnTeÚDOS COMUnS PARA OS eMPReGOS De PROfeSSOR I e 
PROfeSSOR III

PORTUGUÊS
Interpretação de texto. Pontuação. Crase. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Sinônimos, 
antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
MATeMÁTICA
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmé-
tica simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equa-
ções do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de 
Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
LeGISLAÇÃO 
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitu-
cionais
Transitórias. Emenda 14/96
Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional
Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e dá outras providências. Livro I: Título I; Título II – arts. 7.º a 24 e 53 a 59; Livro II: 
Título I; Título II; Título Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica – SEESP/MEC
Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana – MEC.
Lei Federal 11.114/05 – Altera artigos da LDB
Lei Federal 11.274/06 – Altera artigos da LDB e estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional
Lei Municipal 13.795/06 – Cria o Sistema Municipal de Educação
Lei Municipal 13.889/06 – Estatuto da Educação Pública Municipal
Decreto Municipal nº 75 de 05/04/2005 - Código de Ética do Servidor
COnHeCIMenTOS PeDAGÓGICOS
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do 
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: cor-
rentes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 
da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-
pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de 
ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo 
ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos 
conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvi-
mento do educando. Educação inclusiva. Educação Étnico racial. Gestão participativa 
na escola. 
Conteúdo para o emprego de Professor I, além dos descritos acima
Concepção de Criança, Infância e Educação Infantil. Concepções de Cuidado e Edu-
cação na Educação infantil. Concepções de desenvolvimento infantil. Concepção de 
ensino e aprendizagem. Currículo, planejamento e avaliação na educação infantil. 
Currículo e projeto político pedagógico. O espaço físico, as linguagens, o lúdico e o 
brincar na educação infantil. Concepções de alfabetização e letramento. Legislação 
da educação infantil. Gestão democrática e Participação da comunidade.

Bibliografia Professor I
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil –  Vol. I e II – MEC
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – Vol. 1, 2 e 3 – MEC
ABRAMOWICZ, A. e WAJSKOP. Creches: atividades para crianças de zero a seis anos. 
São Paulo: Moderna, 1995.
ZABALZA, Miguel A. – Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
KISHIMOTO, Tizuko M. (Org.) - Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação –São Paulo: 
Cortez, 1999
SOARES, Magda – Letramento um Tema em Três Gêneros – Belo Horizonte: Autêntica, 
2003.
BONDIOLI, Anna & MANTOVANI, Susanna. Manual de Educação Infantil: de 0 a 3 anos. 
Porto Alegre: Artmed, 1998.
CRAIDY, Carmem & KAERCHER, Gládis E. (org). Educação Infantil: pra que te quero? 
Porto Alegre: Artmed, 2001.
EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella, FORMAN, George (org). As cem linguagens da 
criança: a abordagem de Reggio Emilia na Educação da Primeira Infância. Porto Ale-
gre: Artes Médicas Sul, 1999.
OLIVEIRA, Zilma de M. R. de (org) Educação Infantil: muitos olhares. São Paulo: Cortez, 
1994.   
ONGARI, Bárbara & MOLINA, Paola. A educadora de creche: construindo suas identi-
dades. São Paulo: Cortez, 2003.
Conteúdo para o emprego de Professor III – área Libras, além dos descritos acima
Concepções de Educação e Escola; Função social da escola e compromisso social do 
educador; Educação Especial no Brasil; Processo Inclusivo; Deficiências, suas caracte-
rísticas e estratégias de intervenção; A inclusão da pessoa com deficiência; O papel 
da família; A pessoa com deficiência na sociedade; Conhecimento e habilidades no 
uso de linguagens e equipamentos específicos para cada uma das necessidades es-
peciais. 
Bibliografia Professor III – área Libras:
BRASIL. Ministério da Educação Secretaria de Educação Especial. O acesso de Alu-
nos com deficiências às escolas e classes comuns da rede regular. Brasília. 
Procuradoria Federal dos Diretores do Cidadão, 2004.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política nacional 
de educação especial na Perspectiva da educação Inclusiva. Documento ela-
borado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de 
junho de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007. 
DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo. Atendimento educacional especializado: 
Pessoa com Surdez. Brasília, MEC/SEESP, 2007.
FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga; PANTOJA, Luísa de Marillac P.; MANTOAN, Ma-
ria Tereza Égler. Atendimento educacional especializado: aspectos legais e 
orientações pedagógicas, MEC/SEESP, 2007.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 3. ed. Rio de Janeiro: 
WVA,1999.

COnHeCIMenTOS eSPeCÍfICOS PARA O eMPReGO De
PROfeSSOR III ÁReA DAnÇA

História da dança. Papel da dança na educação. Estrutura e funcionamento do corpo 
para a dança. O movimento corporal: partes do corpo, espaço, ações, dinâmicas e 
relacionamentos. Proposta triangular: fazer, apreciar, contextualizar. As danças como 
manifestações culturais.
Bibliografia para Professor III – Dança 
BARBOSA, A. M. Arte-educação no Brasil. Das origens ao modernismo. São Paulo: 
Perspectiva/Secretaria da Cultura, Ciências e Tecnologia do Estado de São Paulo, 

1978.BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Fun-
damental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Volume: Arte. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BROGOLATO, R. (2000). Cultura corporal da dança . São Paulo: Editora Ícone.
CAMINADA, E. (1999). História da dança – evolução cultural. Rio de Janeiro: Sprint.
DANTAS, M. (1999). Dança: o enigma do movimento. Porto Alegre: Editora da FRGS.
FUX, M. (1983). Dança, experiência de vida . São Paulo: Summus Editorial.
GARAUDY, R. (1980). Dançar a vida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
GIFFONI, M. A. (1973). Danças folclóricas brasileiras e suas aplicações educativas. São 
Paulo: Melhoramentos.
GOMES, S. (Coord.) (2003). Dança e educação em movimento. São Paulo: Cortez.
LABAN, R. Dança Educativa Moderna. Trad. Maria Conceição P. Campos. São Paulo: 
Ícone, 1990.
LABAN, R. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978.
MARQUES, Isabel A. Dançando na escola. São Paulo: Cortez, 2003.
MARQUES, Isabel. Ensino de dança hoje – textos e contextos. São Paulo: Cortez, 1999. 
NANNI, D. (1995). Dança – educação: da pré-escola à universidade. Rio de Janeiro: 
Sprint.
_____. (1995). Dança – educação: princípios, métodos e técnicas . Rio de Janeiro: 
Sprint.
OSSONA, P. (1988). A educação pela dança. São Paulo: Summus Editorial.
PORTINARI, M. (1989). História da dança. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
ROBATTO, L. (1994). Dança e processo – a linguagem do indizível. Salvador: Centro 
editorial e didático da UFBA.
VERDERI, E. B. (1998). Dança na escola. Rio de Janeiro: Sprint.

PROfeSSOR III ÁReA LIBRAS
Histórico das línguas de sinais, da LIBRAS e da educação da pessoa com surdez; Cul-
tura e identidade da pessoa com surdez; Linguagem e cognição; Estrutura gramatical 
da LIBRAS; Ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos com sur-
dez; Política educacional inclusiva e o ensino da LIBRAS; Metodologias e Estratégias 
para o ensino da LIBRAS; A função do intérprete da Língua Brasileira de Sinais.
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PROfeSSOR III ÁReA MÚSICA
Aspectos históricos da música ocidental. Elementos estruturais da linguagem musi-
cal. Tendências educacionais quanto ao ensino da música na sala de aula. Visão in-
terdisciplinar do conhecimento musical. Música e manifestações culturais populares.
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IX – CRONOGRAMA DE EVENTOS

08/03/10 a 05/04/10 Período de Inscrição

09/05/10 Realização das Provas Objetivas, Prova de Redação e Prova de Títulos

11/05/10 Divulgação do gabarito

12 e 13/05/10 Período para interposição de recursos contra o gabarito

28/05/10 Resultado dos recursos contra o gabarito

28/05/10
Resultado das Provas Objetivas, Prova de Redação e Prova de Títulos e 
Classificação 

31/05/10 e 01/06/10
Período para interposição de recursos contra a nota das Provas Objetivas, nota 
da Prova de Redação, nota da Prova de Títulos e Classificação

11/06/10
Resultado dos recursos contra a nota das Provas Objetivas, nota da Prova de 
Redação, nota da Prova de Títulos e Classificação

São Carlos, 01 de março de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕeS

PRefeITURA MUnICIPAL De SÃO CARLOS - PReGÃO eLeTRÔnICO nº 
014/2010- PROCeSSO ADMInISTRATIvO n°1037/2010. Faço público de or-
dem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº. 014/2010, que possui como objeto registrar preços de alimentos para 
manutenção de animais selvagens abrigados no parque ecológico municipal. O Edi-
tal na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocar-
los.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão 
até as 8h00min do dia 16 de março de 2010 e o início da sessão de disputa de preços 
será às 10h00min do dia 16 de março de 2010. Maiores informações pelo telefone 
(16) 3362-1189. São Carlos, 01 de março de 2010. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

PRefeITURA MUnICIPAL De SÃO CARLOS - PReGÃO eLeTRÔnICO n.º 
015/2010- PROCeSSO ADMInISTRATIvO n°1258/2010. Faço público de or-
dem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº. 015/2010, que possui como objeto o registro dos preços de móveis 
escolares diversos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-
e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura 
das propostas dar-se-ão até as 8h00min do dia 16 de março de 2010 e o início da 
sessão de disputa de preços será às 15h00min do dia 16 de março de 2010. Maiores 
informações pelo telefone (16) 3362-1189. São Carlos, 01 de março de 2010. André 
Luiz dos Santos – Pregoeiro.

ReSUMO DA ATA De ReUnIÃO DA COMISSÃO PeRMAnenTe De LICITAÇÕeS 
COnCORRÊnCIA PÚBLICA n.° 015/2009 PROCeSSO n.º  25.396/2009 Aos 
26 de fevereiro de 2010, às 17h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para proceder à análise da documentação apresentada 
nas propostas de preços das empresas participantes do certame em epígrafe, cujos 
envelopes foram abertos em sessão pública realizada em 23 de fevereiro de 2010. 
Inicialmente, cabe esclarecer que não houve desistência de propostas, nos termos do 
subitem 09.02 do edital. Após a análise dos apontamentos, a Comissão, valendo-se 
do parecer emitido pela unidade interessada e CONSIDERANDO o critério de julga-
mento de maior oferta de reembolso dos investimentos públicos em infra-estrutura 
por lote, JULGA CLASSIFICADAS:

LoTe nº CLaSSiFiCaÇÃo emPreSa

03

Primeiro Lugar Wama Produtos para Laboratórios Ltda.

Segundo Lugar Aramix Engenharia de Concreto Ltda.

Terceiro Lugar Roberto Picin Oioli

18

Primeiro Lugar Distribuidora Modenutti Comércio de Utensílios Domésticos Ltda.

Segundo Lugar MM Optics Ltda.

Terceiro Lugar Chabaplast Componentes Plásticos Ltda.

19

Primeiro Lugar Distribuidora Modenutti Comércio de Utensílios Domésticos Ltda.

Segundo Lugar MM Optics Ltda.

Terceiro Lugar Redav Serviços de Engenharia Ltda.

25

Primeiro Lugar MM Optics Ltda.

Segundo Lugar Roberto Picin Oioli

Terceiro Lugar Aramix Engenharia de Concreto Ltda.

30

Primeiro Lugar Polikem Tecnologia em Polímeros Ltda. EPP

Segundo Lugar Central Ice Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais Ltda.

Terceiro Lugar Aramix Engenharia de Concreto Ltda.

49

Primeiro Lugar Construaço Construção Civil e Metálica São Carlos Ltda.

Segundo Lugar MM Optics Ltda.

Terceiro Lugar Veríssimo Seviços de Fundações Engenharia Ltda.

129

Primeiro Lugar Central Ice Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais Ltda.

Segundo Lugar Roberto Picin Oioli

Terceiro Lugar Aramix Engenharia de Concreto Ltda.

179

Primeiro Lugar Chabaplast Componentes Plásticos Ltda.

Segundo Lugar Central Ice Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais Ltda.

Terceiro Lugar Roberto Picin Oioli

Caroline Garcia Batista Presidente

Pregão eletrônico n. º 004/10 - Processo n. º 11.589/2009 – HOMOLOGA-
ÇÃO - Objeto: Aquisição de equipamentos de escritório (REEDIÇÃO DO LOTE 02 
do Pregão Eletrônico 087/2009, por ter resultado deserto naquela oportunidade) 
destinados à instalação e funcionamento do Museu de Ciência e Tecnologia Prof. 
Mário Tolentino no Município de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo 
Senhor Pregoeiro, referente ao lotes n° 01, adjudicado à empresa TeCMÓveIS 
MÓveIS e eQUIPAMenTOS LTDA - ePP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 
60.370.335/0001-23. Nesta oportunidade, designo o servidor Aparecido Francisco 
Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São 
Carlos, 24 de fevereiro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

TOMADA De PReÇOS n.° 001/2010 - PROCeSSO ADMInISTRATIvO n.º 
29107/2009 – HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenharia 
para execução da obra de cobertura de quadra e construção de sanitários na Escola 
Municipal de Educação Básica Dalila Galli, no Município de São Carlos. Homologo o 
julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presente 
certame à empresa F4 Construtora Ltda - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
n º 09.137.996/0001-56. São Carlos, 01 de março de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho 
- Prefeito Municipal.
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PREFEITURA DE

COnCURSOS PÚBLICOS e PROCeSSOS SeLeTIvOS

eDITAL De PRORROGAÇÃO DO COnCURSO PÚBLICO
nº 17 – eDUCADOR-GeSTÃO eMPReSARIAL e eMPReenDeDORISMO

A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos FAZ SABER que o Con-
curso Público nº 17 – Educador-Gestão Empresarial e Empreendedorismo, homolo-
gado em 04/03/2008, tem sua validade prorrogada por mais 2 (dois) anos a partir de 
04/03/2010, conforme faculta o inciso III do art.  37 da Constituição Federal.
São Carlos, 02 de março de 2010.
PROFª DRª ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

eDITAL De PRORROGAÇÃO DO COnCURSO PÚBLICO
nº 19 – eDUCADOR-PORTUGUÊS/eSPAnHOL

A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos FAZ SABER que o Con-
curso Público nº 19 – Educador-Português/Espanhol, homologado em 04/03/2008, 
tem sua validade prorrogada por mais 2 (dois) anos a partir de 04/03/2010, conforme 
faculta o inciso III do art.  37 da Constituição Federal.
São Carlos, 02 de março de 2010.
PROFª DRª ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

PORTARIAS

PORTARIA nº. 037/2010
Dispõe sobre contratação de servidor.
eDUARDO AnTOnIO TeIXeIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSOANTE O DIS-
POSTO NOS PROCESSOS Nº. 1544/09,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de fábio de Santi, para o emprego de Operador de 
eTe, Classificado em 7º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2008, a partir de 22 de feve-
reiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 22 de Fevereiro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº 038/2010
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR o servidor elpidio Delatorre, Assessor de Gabinete II, para substi-
tuir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por 
Lei o servidor Gigli eneas, Chefe do Setor de Operações das ETE, no período de 
05/02/2010 a 19/02/2010, em virtude de licença médica do titular, e que continu-
ará respondendo, também, pela Assessoria de Gabinete II, no mesmo período, veda-
da a acumulação de remuneração de cargos públicos a que se refere o inciso XVI, do 
artigo 37 da Constituição Federal.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, retroagindo seus efei-
tos a partir de 05/02/2010.
São Carlos, 22 de Fevereiro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº. 039/2010
Dispõe sobre designação de Servidor Substituto.
eDUARDO AnTOnIO TeIXeIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Resolve:
DESIGNAR o servidor João Aparecido Artussa, Assessor de Setor, lotado na GAU – 
SAU-SE, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe 
competirem por Lei, o servidor fernando José Ronque, Chefe do Setor de Aten-
dimento ao Usuário de Santa Eudóxia, que estará em gozo de férias no período de 
17/02/2010 a 08/03/2010.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, retroagindo seus efei-
tos a partir de 17/02/2010.
São Carlos, 22 de Fevereiro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº. 040/2010
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
eDUARDO AnTOnIO TeIXeIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O 
DISPOSTO E JUSTIFICATIVAS CONTIDAS NO PROCESSO Nº. 2701/09,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Marcel Rodrigo dos Santos, para o emprego de Au-
xiliar Administrativo, classificado em 21º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2008, 
a partir de 01 de março de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 01 de Março de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº. 041/2010
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
eDUARDO AnTOnIO TeIXeIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O 
DISPOSTO E JUSTIFICATIVAS CONTIDAS NO PROCESSO Nº. 2701/09,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Adriana Maria Pessoa de Lima Souza, para o em-
prego de Auxiliar Administrativo, classificado em 22º lugar no Processo Seletivo 
nº. 01/2008, a partir de 01 de março de 2010, com os vencimentos que lhe compe-
tirem por lei.
São Carlos, 01 de Março de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº. 042/2010
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
eDUARDO AnTOnIO TeIXeIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O 
DISPOSTO E JUSTIFICATIVAS CONTIDAS NO PROCESSO Nº. 3479/09,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Daniel Oliveira Begnami, para o emprego de Téc-
nico de Informática, classificado em 6º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2008, a 
partir de 01 de março de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 01 de Março de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº. 043/2010
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
eDUARDO AnTOnIO TeIXeIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O 
DISPOSTO E JUSTIFICATIVAS CONTIDAS NO PROCESSO Nº. 0096/10,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Gilmar Xavier Marques, para o emprego de Técnico 
de Informática, classificado em 2º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2008, a partir 
de 01 de março de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 01 de Março de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº 044/2010
Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão.
eDUARDO AnTOnIO TeIXeIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Resolve:
EXONERAR a Senhora Silvana Donatti, do cargo em comissão de Assessor de Pla-
nejamento e Assuntos especiais, ficando consequentemente revogado a Porta-
ria nº. 053/2009 de 18 de Março de 2009.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de Março de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº 045/2010
Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão.
eDUARDO AnTOnIO TeIXeIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Resolve:
EXONERAR o Senhor Deividi vinicio Inácio, do cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete II, ficando consequentemente revogado a Portaria nº. 162/2009 de 
17 de Julho de 2009.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de Março de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº. 046/2010
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
eDUARDO AnTOnIO TeIXeIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O 
DISPOSTO E JUSTIFICATIVAS CONTIDAS NO PROCESSO Nº. 2700/09,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de evandro Soares de Lima, para o emprego de fiscal 
Leiturista, classificado em 6º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2008, a partir de 01 
de março de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 01 de Março de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº 047/2010
Dispõe sobre designação de servidora substituta.
eDUARDO AnTOnIO TeIXeIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR a servidora Aparecida Carolina M. dos Santos, Assessora de Setor, 
lotado na GGP – SSSAS, para substituir, em regime de tempo integral, com os 
vencimentos que lhe competirem por Lei, a servidora elisangela de Ázara, Che-
fe do Setor de Pessoal e Treinamento, que estará em gozo de férias no período de 
01/03/2010 a 20/03/2010.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de Março de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

LICITAÇÕeS

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: n° 7.392/09
PREGÃO ELETRÔNICO: n° 008/2010
Objeto:- Aquisição de Lacre anti-fraude na cor azul com travamento metálico nume-
rado, para hidrômetros com tubetes de 3/4”.
Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente 
processo licitatório em favor da licitante vencedora:  HYDROLACKRE PRODUTOS  DE 
SANEAMENTO  LTDA - EPP, para o lote 01,   nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei 
Federal n° 10520/02 e Decreto Municipal n° 151/04.
São Carlos, 01 de março de 2010
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

O programa “Melhor Caminho”, do go-
verno de São Paulo, tem comprado resídu-
os da construção civil produzidos pela Pro-
gresso e Habitação de São Carlos (Prohab), 
empresa de economia mista da Prefeitura. 
Desde setembro de 2009 foram adquiridos 
1.500 m3 de resíduos processados na usi-
na da empresa como pedra, cimento, arga-
massa e lajotas, que são fragmentados em 
pedaços. Esse material é misturado à terra e 
aplicado nas obras executadas pela Compa-
nhia de Desenvolvimento de Agricultura e 
Abastecimento de São Paulo (Codasp).

A iniciativa foi objeto de matéria da 
revista Globo Rural de novembro do ano 
passado. Na entrevista, o engenheiro da Co-
dasp, Alcioneu Lucchino, explica que o rea-
proveitamento do entulho representa a pre-
servação do meio ambiente. Segundo ele, 
a utilização desse material preserva jazidas 
minerais e ajuda a diminuir os resíduos da 

construção civil nas cidades. Segundo a re-
portagem, o material resultante do proces-
samento na usina tem excelente qualidade. 

As cidades de Porto Ferreira e Descalva-
do já receberam esse material reaproveita-
do na restauração. Recentemente, a estrada 
que liga Água Vermelha a Ibaté recebe as 
intervenções do programa, cujo objetivo é 
restaurar e conservar estradas rurais não pa-
vimentadas.

Segundo disse Lucchino à revista, a es-
trada com o revestimento reciclado tem a 
mesma durabilidade que a de pedra britada.

Geração de entulho – São Carlos gera 
entre 250 e 400 toneladas/dia de resíduos. 
Dessa quantidade, a Usina e a Fábrica de 
Artefatos de Cimento reaproveitam 160 to-
neladas. Essa parceria entre Estado e muni-
cípio é importante, pois além de utilizar um 
material ecologicamente correto na recu-

Estado compra resíduos da Prohab para pavimentar estradas

Exposição traz novas experiências à garotada
 
A criançada está descobrindo um novo mundo por meio da exposição “É proibido não 

tocar”, do italiano Bruno Munari, promovida pelo Sesc São Carlos. Alunos dos Centros Muni-
cipais de Educação Infantil (CEMEIs) da Prefeitura visitaram o espaço e se encantaram. 

Crianças de cinco anos de idade passam por quatro estações para uma experimentação 
multissensorial dos espaços criados a partir da obra do designer italiano. Na primeira, caixi-
nhas atiçam a percepção visual dos visitantes mirins. Na etapa seguinte, caixas fofas, ásperas 
e de muitas outras texturas convidam para uma viagem pelo tato. Na terceira estação, várias 
transparências e desenhos são utilizados pelas crianças para ativar a criatividade contando 
histórias. A última parada traz uma série de livros de plástico, madeira, entre outros materiais. 
Munidos de vários objetos, os participantes são incentivados a montar a sua própria história. 

Lucelina Rosseti Rosa, assessora de Planejamento Pedagógico de Projetos Especiais 
da secretaria, explica que a proposta do artista é fazer um museu interativo e permitir 
de que os visitantes aprendam por meio da interação com a sua obra. “Ele tem uma nova 
concepção de museu para as crianças”, ressalta. As visitas fazem parte do Programa Arte 
e Cultura nas Escolas.

peração das estradas dá vazão à produção. 
Cada metro cúbico é comprado pela Codasp 
a R$ 8. Além disso, também existe a questão 
social que envolve a usina. A mão de obra 

é composta por 14 reeducandos do regime 
semiaberto da Penitenciária de Itirapina, 
que recebem salário e a remissão de 1 dia 
da pena para cada três dias de trabalho.
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