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Banco do Povo foi o 7º melhor do Estado

Diário Oficial de São Carlos

 ■ MELHOR DO ESTADO

A publicação “Resultados do Banco do Povo 
Paulista – 2010” mostrou que a unidade de 
São Carlos realizou, nos últimos dois anos, 
475 empréstimos aos micro e pequenos 
empreendedores, o que representou, em 
volume de recursos, R$ 1,62 milhão.
Instalado em 2002, por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura de São Carlos e 
o Governo do Estado, o Banco do Povo tem 
por objetivo oferecer micro crédito de fácil 
acesso e de forma desburocratizada e com 
os juros baixos para atender as principais 
demandas de financiamento dos micro e 
pequenos empresários.
A pesquisa constatou que São Car los 
registrou,  em 2010,  o  maior  volume de 
emprést imos dos últ imos nove anos,  o  que 

trouxe à  c idade o 7º  melhor  desempenho 
no Estado no número de operações 
e  créditos oferecidos.  Em 2010 foram 
real izadas 268 operações contabi l izando 
um total  de R$ 955 mil .
O Banco do Povo de São Carlos atingiu 
a média de 20 créditos mensais, um 
crescimento de 66% na comparação entre os 
anos de 2002 a 2008 quando o número de 
créditos concedidos era de 12 ao mês. Nestes 
dois últimos anos foram 475 empréstimos e 
R$ 1,62 milhão de recursos emprestados.
Segundo o Departamento de Apoio à 
Economia Solidária da Prefeitura os resultados 
se devem à experiência acumulada, a 
identificação das oportunidades colocadas 
e a intensificação das atividades de 

divulgação e comunicação. 
A estratégia de atuação do Banco do Povo 
de São Carlos tem priorizado cinco frentes 
específicas: a divulgação da modalidade 
de crédito aos micro e pequenos 
empreendimentos, a formação e qualificação 
de empreendedores, a formalização dos 
empreendimentos, a sensibilização de 
fornecedores dos clientes do Banco do Povo 
e o controle da inadimplência.

Serviço - A unidade do Banco do Povo de 
São Carlos está instalada nas dependências 
do Centro Público de Economia Solidária, 
na rua José Bonifácio, 885, no Centro. Mais 
informações podem ser obtidas pelos 
telefones 3371-9219 ou 3307-6808.
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ATOS DAS SECRETARIAS

COMUNICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 9.452, 
de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Partidos Po-
líticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu 
do FUNDO NACIONAL DE DES. EDUCAÇÃO, a importância de R$ 1.135,79 corres-
pondente ao PNAT (Programa Nacional de Transporte Escolar).
São Carlos, 4 de abril de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Através da Superintendência da Administração Tributária, ficam os contribuin-
tes abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, 
conforme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.

PROCESSO NOME INTERESSADO IDENTIFICAÇÃO ASSUNTO RESULTADO

28.179/10
DULCELINA 
APARECIDA 
FERREIRA

08.244.014.001
CERTIDÃO DE VALOR 

VENAL
INDEFERIDO

4306/11
APARECIDA 
CONCEIÇÃO 

COSTA
16.142.001.001 RESTITUIÇÃO DE IPTU

SOLICITA APRESENTAÇÃO 
DE DOCUMENTOS

3857/11
ANTONIO JOSE 

LONGO
06.213.064.001 RESTITUIÇÃO DE IPTU

SOLICITA 
COMPARECIMENTO

4583/11
roberto donizete 

cera
06.078.022.001 RESTITUIÇÃO DE IPTU

SOLICITA APRESENTAÇÃO 
DE DOCUMENTOS

4818/11
leny borghesan 

albertini
02.041.019.006 RESTITUIÇÃO DE IPTU

SOLICITA APRESENTAÇAÕ 
DE DOCUMENTOS

4825/11
maria celia 
graciano

20.016.003.001 RESTITUIÇÃO DE IPTU
SOLICITA APRESENTAÇÃO 

DE DOCUMENTOS

4878/11 henri cavaletti 04.080.019.001 restituição de iptu
SOLICITA APRESENTAÇÃO 

DE DOCUMENTOS

5135/11
CARLOS 

ROBERTO 
PATRACON

02.112.012.001 RESTITUIÇÃO DE IPTU
SOLICITA APRESENTAÇÃO 

DE DOCUMENTOS

5222/11
MARILENE 

GOMES DOS 
SANTOS FREITAS

20.211.011.001 RESTITUIÇÃO DE IPTU
SOLICITA APRESENTAÇÃO 

DE DOCUMENTOS

5243/11
maria w. de 

oliveira
10.200.001.003 restituição de iptu

SOLICITA APRESENTAÇÃO 
DE DOCUMENTOS

3313/11
THIAGO 

MEDEIROS
05.266.001.001 REVISÃO DE LANÇAMENTO DEFERIDO

9366/09
MARIA DA 
GRAÇA DE 

CHICO
08.068.005.001 REVISAO DE LANÇAMENTO DEFERIDO

37086/10
JOAO PAULO 

MENEZES ROSSIT
09.035.003.001

REVISAO DE LANÇAMENTO 
PARA 2011

DEFERIDO

37086/10
JOAO PAULO 

MENEZES ROSSIT
09.035.003.002

REVISAO DE LANÇAMENTO 
PARA 2011

DEFERIDO

37086/10
JOAO PAULO 

MENEZES ROSSIT
09.035.003.001

REVISAO DE LANÇAMENTO 
PARA 2006 A 2010

INDEFERIDO

37086/10
JOAO PAULO 

MENEZES ROSSIT
09.035.003.002

REVISAO DE LANÇAMENTO 
PARA 2006 A 2010

INDEFERIDO

10602/11
VALENTINA 

ANTONIA GRILLO
10.148.006.001 RETIFICAÇÃO DE área NOTIFICADO

10991/11
SACRAMENTANA 
NEG. IMOB. LTDA

20.065.017.001
DESMEMBRAMENTO DE 

LOTES
NOTIFICADO

97/10
maria matilde 

negrão
02.090.018.009 incentivo histórico deferido

11.821/03
SILVIO ANGELO 
PICCA PREDIN

19.225.031.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

80.314/03
JOÃO BATISTA 

BASTOS SANTOS
13.013.017.001

ISS QN – CONSTRUÇÃO 
CIVIL

NOTIFICADO

  1.405/04
MARIO SERGIO 

BRAGA
16.139.033.001

ISS QN – CONSTRUÇÃO 
CIVIL

NOTIFICADO

  8.399/07
MARCOS 
MAZETTI 
SIQUEIRA

11.107.007.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

10.132/08
JOAQUIM JOSE 

VILELA DA SILVA
13.189.007.001

ISS QN – CONSTRUÇÃO 
CIVIL

NOTIFICADO

19.732/08
NELSON 

LOURENÇO
10.432.005.001

ISS QN – CONSTRUÇÃO 
CIVIL

NOTIFICADO

21.503/08
CARLOS ALBERTO 

MARTINS
13.181.012.001

ISS QN – CONSTRUÇÃO 
CIVIL

NOTIFICADO

27.796/08 ALEX STROSE 13.191.009.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

28.111/08
JOSE ROBERTO 
TEIXEIRA PINTO

11.105.004.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

16.794/09
ROSALVO TIAGO 

RUFFINO
10.450.009.001

ISS QN – CONSTRUÇÃO 
CIVIL

NOTIFICADO

20.552/09
ANTONIO 

APARECIDO 
CARVALHEIRO

10.353.009.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

28.581/09
CILENE DE 

CASSIA GARCIA
10.215.012.001

ISS QN – CONSTRUÇÃO 
CIVIL

NOTIFICADO

31.617/09
EUSTAQUIO 

PEPINO 
FRAGALLE

13.206.029.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

10.553/10
ELOISA CATARINA 

FATIMA DE 
OLIVEIRA

10.373.008.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

16.544/10
DAVI CESAR 

BUZATO
08.201.017.001

ISS QN – CONSTRUÇÃO 
CIVIL

NOTIFICADO

19.763/10
MARCOS 

ANTONIO DA 
SILVA

06.174.001.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

23.542/10
CARLOS 

MIRANDA DE 
CARVALHO

20.070.061.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

26.187/10
CLAUDINEI 

MARTINS DA 
SILVA

19.160.024.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

PROCESSO NOME INTERESSADO IDENTIFICAÇÃO ASSUNTO RESULTADO

26.227/10
ANDERSON 

CLAYTON ROQUE 
MACHADO

16.112.009.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

30.929/10
ELISSANDRA 

MOREIRA
19.174.004.001

ISS QN – CONSTRUÇÃO 
CIVIL

NOTIFICADO

33.939/10
ELIANA CRISTINA 

FONSECA 
SPAZIANI

10.376.031.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

      80/11
LUIZ ROGÉRIO 
GONÇALVES

06.202.064.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

    936/11 ISSAMU MUTO 18.004.022.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

    941/11 ISSAMU MUTO 18.004.023.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

  1.601/11 VALDIR BLANCO 02.004.003.001
ISS QN – CONSTRUÇÃO 

CIVIL
NOTIFICADO

ADM. DE MULTAS DE TRâNSITO
RELAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

RATIFICANDO O qUE ESTABELECE O ART. 282 
DO CóDIgO DE TRâNSITO BRASILEIRO

PLACA IDENTAIT PLACA IDENTAIT PLACA IDENTAIT

AFE7429 Z480144039 CYF2332 Z480143981 DXY5627 Z480144507

AHT5591 Z480142230 CYF2840 Z480143230 DYE0465 Z480144606

AKN6750 Z480143977 CYF3258 Z480143586 DZV5466 Z480144628

AME8680 Z480144639 CYF4774 Z480144188 EAD4736 Z480144616

ANX8114 Z480143747 CYF6086 Z480143746 EAD5414 Z480143743

ATU1984 Z480144406 CYI3272 Z480144048 EAH3051 Z480144046

BEK9993 Z480143540 CYW0673 Z480144629 EAR5747 Z480144704

BFE1077 Z480141624 CYW0836 Z480144237 EAR5901 Z480141627

BHI8087 Z480144673 CYW0894 Z480144667 EAR6309 Z480144355

BHT3031 Z480144045 CZB8714 Z480144323 EAR6408 Z480143735

BJB1299 Z480144365 CZH4164 Z480141621 EAR8226 Z480144100

BJH4726 Z480143688 CZI0468 Z480144636 EAR8340 Z480143974

BKF0768 Z480143736 CZI1023 Z480144132 EAR8422 Z480144512

BKJ2006 Z480142650 CZI3183 Z480144322 EAR9941 Z480144501

BKM3304 Z480144241 CZI4293 Z480144503 EAT3550 Z480143979

BKM4550 Z480144605 CZI4487 Z480144235 ECF5043 Z480144404

BKM4698 Z480144043 CZI4873 Z480144462 EDC3100 Z480144368

BKN0285 Z480144328 CZI5163 Z480143734 EDF1266 Z480142092

BKN1019 Z480144357 CZI5943 Z480144672 EDN7111 Z480144118

BKN1345 Z480144552 CZI7253 Z480144219 EDV1338 Z480144190

BKN3365 Z480144660 CZI7597 Z480144463 EDX0826 Z480144602

BKN3623 Z480144634 CZI8017 Z480144657 EDX1210 Z480144469

BKN4504 Z480142298 CZI8525 Z480144643 EDX1378 Z480143990

BKN6700 Z480144456 CZI8545 Z480144646 EDX1690 Z480144187

BKN7115 Z480144674 CZI9538 Z480144626 EDX1887 Z480144409

BKN8022 Z480144130 CZI9786 Z480144637 EDX2035 Z480144189

BKN9558 Z480144191 CZJ1182 Z480143989 EDX2447 Z480144374

BKN9919 Z480144129 DAK9028 Z480144245 EGD0679 Z480142223

BKP3547 Z480144632 DBE4096 Z480144459 EHV5157 Z480144665

BLA0613 Z480144630 DBH5885 Z480143982 EIK6759 Z480144522

BLG2347 Z480143231 DBP7641 Z480144633 EIK6766 Z480144705

BLX6417 Z480144708 DBU3108 Z480144466 EIK7328 Z480144215

BME9532 Z480144194 DBU5290 Z480143018 EIK8155 Z480143228

BMI4380 Z480141619 DBV5319 Z480144093 EIK8175 Z480144612

BNX1719 Z480144099 DBX6445 Z480144370 EIK8246 Z480144656

BOJ8097 Z480144309 DCQ6275 Z480144040 EIK8333 Z480144375

BOT6096 Z480141784 DCR7987 Z480144604 EIK8440 Z480144038

BPL2902 Z480143021 DDV6562 Z480144648 EIK8538 Z480144678

BQI0914 Z480142295 DEN7440 Z480144199 EIK8808 Z480144200

BQJ5142 Z480143588 DER6742 Z480142143 EIK8808 Z480144468

BQL5369 Z480144654 DFH3422 Z480144620 EIK8823 Z480144044

BQV8699 Z480143020 DFS3524 Z480144234 EIK8958 Z480143184

BRH5966 Z480144526 DFY9481 Z480144655 EIK9286 Z480143976

BTM7046 Z480144710 DGI1095 Z480144313 EIK9715 Z480143730

BTM8158 Z480142783 DGK2929 Z480144042 EIK9865 Z480144556

BTM8897 Z480144220 DGU5032 Z480144411 EIK9904 Z480143984

BUJ7099 Z480144177 DHF2655 Z480144623 EIX0394 Z480143229

BUJ7104 Z480144624 DHF4035 Z480144504 EJU8816 Z480144414

BUJ7154 Z480144658 DHZ3244 Z480144457 ENO8481 Z480144635

BUJ7171 Z480144363 DIM4917 Z480144224 ENP0281 Z480144242

BUJ9282 Z480144641 DIR3263 Z480144649 ENP0721 Z480144702

BUU0999 Z480144410 DIW3395 Z480142786 ENP1295 Z480143690

BVM2973 Z480143581 DIW4085 Z480144701 ENP1484 Z480144366

BVQ7540 Z480143014 DIW4769 Z480142233 ENP1577 Z480144675

BWR5767 Z480143741 DIW5581 Z480144230 ENP1682 Z480144036

BXL4238 Z480142145 DIW5622 Z480141623 ENP1715 Z480142144

BYV4145 Z480144213 DIW6170 Z480144332 ENP1790 Z480144610

BZE6420 Z480144455 DIW6714 Z480143738 ENP2042 Z480141046

BZT2843 Z480142781 DIW7310 Z480144650 ENP2309 Z480144470

BZT3222 Z480144326 DIY1767 Z480144307 ENP2325 Z480144248

BZT5097 Z480144659 DIZ8645 Z480141047 ENP2662 Z480143585

BZT5825 Z480144614 DJC4317 Z480141628 ENP2721 Z480143732

BZT5844 Z480144318 DJQ5082 Z480144239 ENP2736 Z480144371

CBW5024 Z480144519 DJR8380 Z480144642 ENP2948 Z480144325

CBY5594 Z480144198 DKB2002 Z480142139 ENT2695 Z480144214

CEG1832 Z480142297 DKB5345 Z480144638 ENX9668 Z480144097

CEG7159 Z480144706 DKL0207 Z480144666 ENY6444 Z480143183

CEL0967 Z480144611 DKN8473 Z480142142 ENY8054 Z480143745

CFD3515 Z480142779 DKS3185 Z480143185 EPF3627 Z480144505

CFU3857 Z480144217 DKW4091 Z480143580 EPF4542 Z480144676

CFU4773 Z480143689 DLA5726 Z480144196 EPF4940 Z480144555

CFU5529 Z480144197 DLL5454 Z480144460 EPF5006 Z480144228

CFU6017 Z480143019 DLP1310 Z480142141 EPF5061 Z480142146

CFU6120 Z480144653 DMO2518 Z480144513 EPF5674 Z480144645

CFU6915 Z480143233 DNE9306 Z480143991 EPF5721 Z480143182

CFU7886 Z480144652 DNP5383 Z480144050 EPH4323 Z480143589

CGE0318 Z480144615 DNQ0878 Z480143978 ERD0090 Z480144356

CGM4370 Z480144464 DNY9354 Z480144408 ERD3469 Z480142132

PLACA IDENTAIT PLACA IDENTAIT PLACA IDENTAIT

CGV7799 Z480144212 DNY9756 Z480144458 ERD4441 Z480144195

CHG9080 Z480142785 DOQ0160 Z480144185 ERS8226 Z480144511

CHR5150 Z480143739 DPR4335 Z480144240 ERS8684 Z480144353

CIC5693 Z480143987 DQC3394 Z480144621 ERS8840 Z480144703

CIK4537 Z480144644 DQG0670 Z480144229 ERS9347 Z480144465

CIP0496 Z480143740 DQG1320 Z480141626 ERS9507 Z480144218

CIR3040 Z480144403 DQG1320 Z480144127 ERS9596 Z480144601

CJD9004 Z480144669 DQG6350 Z480142787 ERS9735 Z480144554

CJY6150 Z480144373 DQJ5595 Z480143975 ETL6496 Z480144510

CKB1766 Z480142296 DQP5809 Z480144369 ETN0397 Z480144329

CKF3137 Z480144362 DQQ8644 Z480144041 ETN2407 Z480144506

CLZ4805 Z480144364 DQR4357 Z480144622 ETN8601 Z480143744

CMD7811 Z480144609 DQT1007 Z480143587 ETN8601 Z480144359

CMO4372 Z480144320 DQY5586 Z480144551 ETN8891 Z480144330

CMO6505 Z480144405 DQY7806 Z480144607 ETV1171 Z480144233

CNO5412 Z480143692 DRV0300 Z480144222 EVG3037 Z480144664

CNY0984 Z480144225 DSE4500 Z480144627 EVG3387 Z480144231

CPH4072 Z480144310 DSE4975 Z480144238 EVG3892 Z480144311

CQM3377 Z480144315 DSE5216 Z480144331 EVG4080 Z480144677

CQT0280 Z480144508 DSE5290 Z480144518 FFV1956 Z480144047

CQT0549 Z480142782 DSE6056 Z480144401 FZI2009 Z480143584

CQT4968 Z480144709 DSE6229 Z480144625 GKI4477 Z480144415

CQT5103 Z480144454 DSE8199 Z480142232 GOX9492 Z480144517

CQT5140 Z480143582 DSX4493 Z480142647 GRR3668 Z480144312

CQT5400 Z480144321 DTV0769 Z480144514 GUB9033 Z480144193

CQT5452 Z480144192 DTW7247 Z480144358 GVK2211 Z480144361

CQT7737 Z480144250 DUK0802 Z480144467 HBA6935 Z480143227

CQT9890 Z480144412 DUK1374 Z480144317 HBU1646 Z480144707

CQT9977 Z480144617 DUK1385 Z480144236 HHJ6263 Z480144663

CQZ1333 Z480144223 DUK1416 Z480144670 HKE5000 Z480144520

CRS3095 Z480144553 DUK1440 Z480142784 HNZ5454 Z480144327

CTH6773 Z480144502 DUK1672 Z480141622 HTN9595 Z480144227

CTI1011 Z480144608 DUK2302 Z480144243 HUF5442 Z480144324

CVB1464 Z480142777 DUK8161 Z480144619 IKJ4702 Z480144232

CVE6002 Z480141045 DUP0286 Z480141625 JDR7784 Z480144247

CVS2148 Z480144131 DVN0106 Z480144095 JDX0525 Z480142780

CWB6644 Z480144354 DVZ5704 Z480144226 JGS9670 Z480144651

CWG1391 Z480143733 DWF4820 Z480143742 JRO1502 Z480143687

CWJ8434 Z480144367 DWJ7791 Z480144314 JUB4475 Z480144037

CWY6160 Z480142778 DXF5735 Z480144525 JYH5088 Z480141620

CXB4950 Z480144246 DXF5944 Z480144244 KDA4948 Z480143232

CXG2535 Z480144360 DXF5990 Z480143986 KRB3948 Z480144249

CYE5354 Z480144221 DXF6042 Z480144186 KRJ6305 Z480144180

CYE6756 Z480141044 DXF6305 Z480144461 LHD5763 Z480144613

CYE7502 Z480144376 DXF6642 Z480143988 NTR2122 Z480144407

CYF1664 Z480143737 DXF6859 Z480144216

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

-EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna público, por 
determinação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. Duarte Filho a abertu-
ra de inscrições para os Concursos Públicos para os empregos abaixo discrimina-
dos, 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

351
Auxiliar 

Administrativo

Cadastro 
Reserva

***

40 horas 
semanais

R$ 967,00 Ensino Fundamental completo

352 Motorista
Cadastro 
Reserva

***

40 horas 
semanais

R$ 1013,00
Ensino Fundamental completo 

e Carteira Nacional de 
Habilitação categoria “D”

353
Operador de 

Máquinas
1

40 horas 
semanais

R$ 1.106,00
Ensino Fundamental completo 

e Carteira Nacional de 
Habilitação categoria “D”

354
Tratador de 

Animal

Cadastro 
Reserva

***

40 horas 
semanais

R$ 856,00
Ensino fundamental 

incompleto (mínimo 4ª série)

* Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/ou no-
turnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Administração. 
A jornada de trabalho diária será composta de acordo com a necessidade da Ad-
ministração.
** Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento pa-
drão por força da Lei 13771/06.
*** Tendo em vista que se encontra em validade concurso regido pelos editais 
nºs 200, 216 e 317, a convocação de candidatos habilitados neste edital para os 
empregos de Auxiliar Administrativo, Motorista e Tratador de Animal fica condi-
cionada ao esgotamento do cadastro formado pelos candidatos aprovados e não 
convocados nos editais mencionados ou ao término da validade dos referidos 
concursos.

Das Atribuições Gerais dos Empregos

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Executar atividades administrativas pertinentes a 
área de atuação; atender ao telefone e ao público em geral; fazer agendamento; 
controlar entrada e saída de documentos e processos; atualizar cadastros e siste-
mas; organizar e manter arquivo de documentos; redigir; digitar; efetuar cálculos 
simples; manter registro e controle do patrimônio e dos materiais necessários à 
Unidade, executar demais tarefas de processos administrativos.

MOTORISTA: Dirigir veículos automotores, de acordo com as regras de trânsito 
e instruções recebidas para efetuar o transporte de passageiros, cargas, merca-
dorias e animais; inspecionar os veículos automotores, verificando os níveis de 
combustível, óleo, água, pneus, estado de funcionamento para providenciar o 
abastecimento e reparos necessários; examinar as ordens de serviço, verificando o 
itinerário a ser seguido, os horários, o número de viagens e outras instruções para 
programar a sua tarefa; zelar pelo veículo e pelo bom andamento do transporte, 
adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia 
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para garantir a segurança dos serviços prestados aos transeuntes e veículos; pro-
videnciar os serviços de manutenção, comunicando falhas e solicitando reparos 
para assegurar seu perfeito estado; recolher o veículo após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem da empresa, para permitir sua guarda. Entregar e rece-
ber cargas, apresentando relatório de entrega. Efetuar reparos de emergência. Au-
xiliar no carregamento e descarga de materiais dos veículos; executar tarefas afins. 

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, 
terrenos, galerias de águas pluviais e outras tarefas afins. Escavar, cortar, aterrar 
e nivelar terrenos. Abrir e aterrar valetas. Carregar e descarregar caminhões. Ins-
pecionar as máquinas, verificando os níveis de combustível, óleo, água e estado 
de conservação dos pneus. Solicitar requisição para abastecimento, quando ne-
cessário, junto ao setor 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 ve-
ículos. 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. Res-
peitar os Códigos de Segurança no Trabalho. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e complexidade.

TRATADOR DE ANIMAL: Executar serviços de limpeza em recinto de animais, capi-
nar com enxada e/ou capinadeira costal a gasolina, utilizar foice, gadanho e forca, 
rastelar e retirar material descartando com carriola em local próprio, utilizar/man-
ter corretamente ferramentas e EPI´s, observar atentamente os animais comuni-
cando alterações, seguir rigorosamente cardápio específico, picar legumes, frutas 
e carnes (diversas), preparar bandejas, buscar 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. Reali-
zar a manutenção básica preventiva de recintos de sua responsabilidade e peque-
nos reparos, 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 trabalho, 
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. Re-
alizar a contenção de animais de maneira preventiva, evitando riscos a saúde dos 
mesmos e sua própria.  Realizar o transporte dos sacos de ração até o almoxarifa-
do, 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. Auxiliar 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 11/04/2011 às 16 horas de 
03/05/2011 (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 11/04/2011 às  16 horas de 03/05/2011;
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 encerramen-
to das inscrições (03/05/2011). Atenção para o horário bancário.

1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente de-
verá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite 
do encerramento 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 situ-
ação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do Con-
curso Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições 03/05/2011 
Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em contato com 
o Disque 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 au-
tenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente 
à taxa de inscrição.
 1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 03/05/2011, 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 
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento 
ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 
11/04/2011 à 03/05/2011, ou por qualquer outro meio não especificado neste 
Edital.

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

CONCURSO PúbLICO Nº EMPREgO TAxA

351 Auxiliar Administrativo

R$ 30,00
352 Motorista

353 Operador de Máquinas

354 Tratador de Animal

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscri-
ção.

2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva 
compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anu-
lada.
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 ban-
cárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente.

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 Fun-
dação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas in-
formações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requeri-
mento de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades 
especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obe-
decer ao procedimento descrito no subitem 3, item II.1 - Das Inscrições para Can-
didatos 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 bra-
ço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à 
Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Bran-
ca - 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 
solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exi-
gências contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conse-
qüências 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 des-
de que em condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das 
funções pertinentes 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 
condição 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 especi-
ficar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de 
inscrição 11/04/2011 à 03/05/2011, 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 ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Do-
ença – CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especi-
ficação 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 infe-
rioridade 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 visu-
al passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 
atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é 
obstativa 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, 
avaliação, duração, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justi-
ficar a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por 
invalidez.
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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia 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 res-
ponsável 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 con-
dições 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;
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 vi-
gência deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades especiais, 
desde que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resul-
tante 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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.

Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia 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, obe-
decendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário Ofi-
cial 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 
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 docu-
mentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoal-
mente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Se-
cretaria 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, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NORMAS DOS CONCURSOS PARA OS EMPREGOS DE:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINA E 
TRATADOR DE ANIMAL 
I – Do Concurso

 A presente norma rege os Concursos Públicos para os empregos de 
Auxiliar Administrativo, Motorista, Operador de Máquina e Tratador de Animal, 
vinculada ao Edital dos Concursos Públicos do n.ºs 351 ao 354.
 
II - Da Seleção

A seleção constará das seguintes fases:
1ª Fase - Prova Objetiva de caráter eliminatório para todos os empregos. 
A prova para o emprego de Auxiliar Administrativo versará sobre Português, Ma-
temática e Informática, para os empregos de Motorista, Operador de Máquina e 
Tratador de Animal versará sobre Português, Matemática e Conhecimentos Espe-
cíficos e serão elaboradas de acordo com a especificidade do 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 hORáRIO 

DA PROVA 
ObJETIVA

Auxiliar 
Administrativo

Português 10

Ensino 
Fundamental 

completo

100 
pontos

19/06/2011
13:00

Matemática 14

Informática 16

Motorista

Português 10

Ensino 
Fundamental 

completo

100 
pontos

19/06/2011
13:00

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20

Operador de Máquina

Português 10

Ensino 
Fundamental 

completo

100 
pontos

19/06/2011
13:00

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20

Tratador de Animal

Português 10

Ensino 
Fundamental 
incompleto

100 
pontos

19/06/2011
13:00

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20

2ª Fase – Prova Prática para os empregos de Motorista, Operador de Máquina Pe-
sada e Tratador de Animal.
A Prova Prática será de caráter eliminatório e elaborada de acordo com a especi-
ficidade 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 cará-
ter eliminatório e classificatório, apenas para os candidatos ao emprego de Tra-
tador de Animal, habilitados 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 19/06/2011, 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. 

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 antece-
dência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
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;
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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 
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 
espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.
  7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização 
das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, 
verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
  8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanha-
mento 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 res-
postas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para 
correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de in-
teira responsabilidade 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 nenhu-
ma 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 levará o ca-
derno 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 Prática 

1. A Prova Prática será realizada e aplicada para os candidatos aos empregos de 
Motorista, 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 
considerada, 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 

Motorista Até a 30ª colocação

Operador de Máquina Até a 30ª colocação

Tratador de Animal Até a 30ª colocação

1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de con-
vocação informado no Diário Oficial do Município. 
2. O candidato habilitado deverá procurar a listagem afixada na Secretaria Muni-
cipal 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 
antecedência de 30 minutos munido de documento de identidade.

III.3 – Da Realização da 3ª Fase – Curso Introdutório de Formação Inicial e Conti-
nuada

1. Os candidatos ao emprego de Tratador de Animal, habilitados na 2ª fase - Prova 
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 convoca-
ção, 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 em-
prego devidamente autenticado;
4. O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada poderá ser ministrado 
de segunda à sexta-feira, em período noturno, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados, em horários a serem determinados pela Administração.
  
III.3.1 - Das Provas do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada

Serão realizadas provas práticas dos conteúdos que compõem o Curso Introdutó-
rio de Formação Inicial e Continuada.
As provas práticas serão realizadas ao final de cada aula prática a ser ministrada 
durante o Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, e terão caráter 
eliminatório

III.3.2 – Do Julgamento das Provas Práticas do Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada
As provas práticas do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada serão 
avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terão caráter eliminatório.
Será considerado habilitado o candidato que acertar, no mínimo, 50% da nota de 
cada uma das provas práticas.
3. O candidato será eliminado do Curso Introdutório de Formação Inicial e Conti-
nuada e, conseqüentemente, terá sua matrícula cancelada e será dispensado do 
curso na ocorrência de quaisquer das hipóteses abaixo:
não atingir o mínimo de 95% de freqüência estabelecida para o curso, em qual-
quer uma das disciplinas que compõem a grade do Curso Introdutório de Forma-
ção Inicial e Continuada;
ter aproveitamento inferior a 50% durante a realização do curso, em qualquer 
uma das provas práticas do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada 
ter conduta repreensível na vida pública ou privada, durante a realização do curso 
4. A nota final do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será com-

posta pela soma dos pontos das Provas Práticas.

IV – Do Julgamento das Provas Objetivas e Práticas

A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá cará-
ter eliminatório e classificatório.
Serão considerados habilitados os candidatos ao emprego de Auxiliar Adminis-
trativo 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 Informática. 
Serão considerados habilitados os candidatos aos empregos de Motorista, Ope-
rador de Máquina e Tratador de Animal que acertarem no mínimo 50% das ques-
tões da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Português e 50% das 
questões da Prova de Conhecimentos Específicos.
A prova prática para os empregos de Motorista, Operador de Máquina e Tratador 
de Animal será avaliada na escala de 0 a 100 pontos e terá peso 2. Só será consi-
derado habilitado o candidato que tiver aproveitamento igual ou superior a 50% 
nesta prova.
 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. A nota final será composta pela soma dos pontos 
das Provas práticas.

V - Classificação Final

A Nota Final dos candidatos será composta pela soma dos pontos da Prova Objeti-
va, ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas de Português, Matemática 
e Informática para os candidatos ao emprego de Auxiliar Administrativo. Para o 
emprego de Motorista, Operador de Máquina e 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 Conhe-
cimentos 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). 
Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota fi-
nal, enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e outra especial 
(portadores de necessidades especiais).
Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar 
a concessão de readaptação da função, bem como aposentadoria por invalidez.  
A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) será pu-
blicada 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 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.
O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
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.
A  indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 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 profe-
rida pela Junta Médica.
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.
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 in-
terpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Pú-
blico 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 seguir 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 
seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
candidatos 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 des-
classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilita-
ção.
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 sobera-
na 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 funda-
mentação 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 ou-
tro 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:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
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 

seguintes 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

  AUXILIAR ADMINISTRATIVO    

Português: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e fi-
gurado das palavras. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número 
e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Prepo-
sições e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabele-
cem. Concordância 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: medi-
das de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Informática: Conceito de Internet e Intranet. Principais aplicativos comerciais para 
edição de textos e planilhas, geração de material escrito, visual e outros. Principais 
navegadores para Internet. Correio Eletrônico. Procedimentos para a realização de 
cópia de segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.

MOTORISTA

Português: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e fi-
gurado das palavras. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número 
e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Prepo-
sições e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabele-
cem. Concordância 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: medi-
das de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Específicos: A prova de Conhecimentos Específicos abordará 
questões que têm por objetivo avaliar os conhecimentos do candidato quanto a :
Legislação de trânsito. Sinalização. Infrações de trânsito. Direção defensiva. Me-
cânica básica. Trânsito e meio ambiente: poluição ambiental e poluição sonora; 
agressão à saúde e ao meio. Leitura de mapas.

OPERADOR DE MÁQUINA

Português: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e fi-
gurado das palavras. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número 
e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Prepo-
sições e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabele-
cem. Concordância 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: medi-
das de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Específicos: Conhecimento e aplicação da Legislação de Trânsito, 
das Normas do CONTRAN, do DENATRAN e outros, em situações de serviço. Ope-
ração e Mecânica básica de Máquinas do tipo pá carregadeira, retroescavadeiras, 
motoniveladora, rolo compressor, entre outros. Conhecimento e noções de fun-
cionamento dos principais componentes das máquinas pesadas. 

TRATADOR DE ANIMAL

Português: Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativa, ne-
gativa, 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 servi-
ços, como a quantidade de argamassa para fechar uma sepultura ou alinhamento 
e esquadro de paredes.
Conhecimentos Específicos: A prova de Conhecimentos Específicos abordará 
questões: noções sobre fauna silvestre/doméstica; alimentação/trato e manejo de 
animais em cativeiro; higiene pessoal/coletiva e para com os animais; noções so-
bre risco pessoal, a terceiros e aos animais; captura, contenção física e transporte 
de animais; noções básicas de hierarquia e fluxo de informações; noções básicas 
sobre invertebrados, aves, répteis, mamíferos e peixes; noções básicas de legisla-
ção sobre fauna e proteção aos animais silvestres/domésticos.

2ª FASE - PROVA PRÁTICA

MOTORISTA

A prova prática terá por objetivo verificar a capacidade operacional do candidato, 
realizando percursos e manobras de diversos tipos, operando veículos leves, mé-
dios e pesados. O percurso contemplará todas as possíveis situações de trânsito 
e deverá ser realizado com os três tipos de veículos (leve, médio e pesado), po-
dendo ainda ser realizado em trecho rodoviário para avaliação do candidato em 
situações diversas. 

OPERADOR DE MÁQUINA

A prova prática terá por objetivo avaliar a capacidade e a habilidade do candi-
dato a executar os diversos tipos de serviços de terraplenagem (corte, aterro, ni-
velamento e acabamento). Também será avaliada a capacidade do candidato na 
execução de serviços 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 ava-
liada a capacidade da execução de serviços de carregamento de material (pedra, 
areia, terra), com pá carregadeira e retroescavadeira, em caminhões basculantes. 
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Leitura básica de projetos de Terraplenagem e de galeria de águas pluviais.

TRATADOR DE ANIMAL

A prova prática para tratadores de animais tem por objetivo avaliar: utilização/
manutenção de ferramentas como enxadas, foices, rastelos, carriolas e capinadei-
ra costal a gasolina e seus equipamentos e serviços necessários; utilização correta 
de produtos e materiais para limpeza como vassoura, rodo, esfregão e produtos 
químicos para limpeza; a correta disposição de resíduos vegetais e animais; no-
ções corretas de segurança na prática de manejo com animais; noções corretas de 
preparo de alimentos e de sua higiene, cortar, picar, pesar, medir, lavar, desinfetar 
e guardar itens; resistência para serviços como deslocamento e transporte manu-
al de volumes pesados, como troncos, sacos de rações, balaios, baldes de areia; a 
capacidade de organização, paciência, segurança e higiene pessoal, bom senso 
e responsabilidade; noções básicas de normas e atitudes relativas a maus tratos/
risco aos animais.

IX – Cronograma de Eventos

11/04/2011 ATé 
03/05/2011

PERíODO DE INSCRIÇÃO

19/06/2011 Realização da Prova Objetiva

21/06/2011 Divulgação do gabarito

22 e 24/06/2011 Período para interposição de recursos contra o gabarito

09/07/2011 Resultado dos recursos contra o gabarito

09/07/2011
Resultado das Provas Objetivas para os empregos de Eletricista, Operador de Máquina e 

Tratador de Animal e Resultado da Prova Objetiva 

11 e 12/07/2011
Período para interposição de recursos contra a nota da prova objetiva para os empregos 

de Eletricista, Operador de Máquina e Tratador de Animal 

21/07/2011
Resultado dos recursos contra a nota da prova objetiva para os empregos de Eletricista, 

Operador de Máquina e Tratador de Animal 

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, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE CONCURSOS PÚBLICOS

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna público, por 
determinação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. Duarte Filho, a aber-
tura de inscrições para os Concursos Públicos para os empregos abaixo discrimi-
nados, a serem realizados por meio da Fundação para o Vestibular da Universida-
de Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - VUNESP.

I – Dos Empregos e Vagas

CONCURSO  
PúbLICO Nº

EMPREgO VAgAS
JORNADA DE 
TRAbALhO 

**

VENCIMENTO 
E AUxILIO 

ALIMENTAÇÃO 
*

PRé-REqUISITOS

355
Técnico em 

Segurança do 
Trabalho

Cadastro 
reserva

40 horas 
semanais

R$1.337,00

Ensino Médio Completo, 
Curso Técnico em Segurança 

do Trabalho e Registro no 
Ministério do Trabalho.

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento pa-
drão por força da Lei 13771/06.
** Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/ou no-
turnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Administração. A 
jornada de trabalho será definida de acordo com a necessidade da Administração.

I.1. Das Atribuições Gerais dos Empregos

Técnico Segurança do Trabalho: Efetuar, sob orientação superior, vistorias nas 
unidades da Prefeitura. Coletar e registrar dados e informações sobre condições 
de higiene e segurança do trabalho das unidades. Auxiliar na execução do plano 
de proteção à saúde física e mental da comunidade. Auxiliar na realização de 
inquéritos sanitários e ambientais. Auxiliar nos programas de educação sanitária 
visando à prevenção de doenças e de acidentes do trabalho. Fazer levantamen-
tos estatísticos. Colaborar no treinamento de funcionários no que se refere à pre-
servação e proteção à saúde. Colaborar na campanha de prevenção de doenças 
e acidentes. Auxiliar na elaboração de relatórios de atividades e comunicados às 
unidades. Manter cadastro e análise estatística dos acidentes a fim de promover 
ações preventivas. Executar as normas de segurança referentes a projetos de 
construção, ampliação,  reforma arranjos físicos com vistas à observância das 
medidas de segurança e higiene de trabalho, inclusive por terceiros. Encaminhar 
aos setores normas, regulamentos, documentação, resultados de análises e 
avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros meios de divulgação 
para conhecimento e autodesenvolvimento do servidor. Indicar equipamen-
tos de segurança e de proteção individual. Cooperar com atividades do meio 
ambiente, orientando quanto ao trabalho e destinação dos resíduos industriais. 
Informar aos servidores e à instituição sobre as atividades insalubres, perigo-
sas e penosas existentes na instituição, seus riscos específicos, bem como as 
medidas e alternativas e eliminação ou neutralização dos mesmos. Articular-se e 
colaborar com órgãos  e entidades ligados à área de prevenção de acidentes do 
trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e de nível de dificuldade.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 11/04/2011 às 16 horas de 
03/05/2011 (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 11/04/2011 às 16 horas de 03/05/2011;
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 encerra-
mento das inscrições 03/05/2011. 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 encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do 
pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar 
a situação 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 

(03/05/2011). Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar 
em contato com o Disque 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 au-
tenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente 
à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 03/05/2011, a ficha de inscrição não esta-
rá mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa 
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento 
ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 
11/04/2011 a 03/05/2011, ou por qualquer outro meio não especificado neste 
Edital.

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

CONCURSO PúbLICO N.º EMPREgO TAxA

355 Técnico em Segurança do Trabalho 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 inscri-
ção.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva 
compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anu-
lada.
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 ban-
cárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente.
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 Fun-
dação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas in-
formações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requeri-
mento de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades 
especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obe-
decer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Can-
didatos 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 bra-
ço quebrado 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, ou através do site 
www.vunesp.com.br, especificando o nome completo, endereço, telefone e área 
em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exi-
gências contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conse-
qüências 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 des-
de que em condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das 
funções pertinentes 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 
condição 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 especi-
ficar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de 
inscrição (11/04/2011 a 03/05/2011), 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 ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Do-
ença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 
adaptação da sua prova;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especi-
ficação 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 infe-
rioridade 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 visu-
al passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 
atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é 
obstativa 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, 
avaliação, duração, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justi-
ficar a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por 
invalidez.
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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia 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 e o proces-
samento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanhamento dos traba-
lhos 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 con-
dições 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 definitiva de respostas ao final das provas;
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 vi-
gência deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades especiais, 
desde que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resul-
tante 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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático de 
contratação.
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, obe-
decendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do jornal 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 
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 docu-
mentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoal-
mente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Se-
cretaria 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, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NORMAS DO CONCURSO PARA O EMPREGO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO

I – Do Concurso

 A presente norma rege o Concurso Público para o emprego Técnico 
em Segurança do Trabalho, vinculada ao Edital do Concurso Públicos n.º 355.

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 em-
prego de Técnico em Segurança do Trabalho versará sobre Português, Matemática 
e Conhecimentos Específicos e serão elaboradas de acordo com a especificidade 
do emprego. 

EMPREgO PROVAS ITENS VALOR
DATA E hORáRIO 

DA PROVA 
ObJETIVA

Técnico em Segurança do 
Trabalho

Português 10

100 pontos
19/06/2011

13:00
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

III - Da Realização da Prova
III.1 – Da realização da Prova Objetiva
1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 19/06/2011, 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 Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na cidade de São Carlo, por 
qualquer motivo justificável, a Fundação VUNESP poderá aplicá-las em municípios 
vizinhos.
1.2. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de con-
vocação 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 antece-
dência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
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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 
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 
espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.
7 - 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. 
8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamen-
to 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 res-
postas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para 
correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de in-
teira responsabilidade 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 nenhu-
ma 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 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.

IV – Do Julgamento da Prova 
A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terão 
caráter eliminatório e classificatório.
Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo:
 5.1. Para o emprego de Técnico em Segurança do Trabalho: 50% das questões da 
Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Português e 50% das ques-
tões da Prova de Conhecimentos Específicos.

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 in-
terpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Pú-
blico 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 seguir 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 
seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
candidatos 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 des-
classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilita-
ção.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no DOE, 
e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo sobera-
na 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 funda-
mentação 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 ou-
tro 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
A Nota Final será composta pela soma de pontos da Prova Objetiva, ou seja:
Para o candidato ao emprego de Técnico em Segurança do Trabalho será compos-
ta pela soma dos pontos da Prova de Português, Matemática e Conhecimentos 
Específicos;
Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do total de 
pontos obtidos, enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e ou-
tra especial (portadores de necessidades especiais).
 2.1 Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser argüi-
da para justificar a concessão de readaptação da função, bem como aposentado-
ria por invalidez. 
A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) será pu-
blicada no Jornal 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 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.
O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
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.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 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 profe-
rida pela Junta Médica.
Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de necessi-
dades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
Tiver mais Idade 
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimento Específicos ou 
quando for o caso Prova de Informática

Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português
Tiver o maior número de filhos.

VII – Da Contratação 
1. São requisitos para a contratação:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
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 Jornal 
Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos 
seguintes 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  Certidão de Antecedente Criminal, para os empregos de Fiscal de Serviços 
Públicos e Fiscal e Operador de Trânsito e Transporte;
3.15 Registro no Ministério do Trabalho para o emprego de Técnico de Segurança 
do Trabalho.

VIII – Do Programa
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
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 pas-
siva. 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 com-
posta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º 
graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráfi-
cos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema.
Conhecimentos Específicos: 
Legislação sobre higiene e segurança do trabalho. Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho (NR’s). Meios de comunicação: recursos audiovisuais e 
promocionais, dinâmica de grupo. Psicologia das relações humanas e do trabalho. 
Proteção contra incêndio. Administração aplicada. Acidentes de trabalho: legisla-
ção, causas, conseqüências, programas de prevenção, comunicação e análise de 
acidentes. Estatísticas de acidentes. Doenças profissionais. Legislação relativa a 
Aposentadoria Especial, Auxílio Doença e Auxílio Acidente. Comissão interna de 
prevenção de acidentes (CIPA). Arranjo físico. Movimentação e armazenamento 
de materiais. Agentes ambientais. Equipamentos de proteção individual (EPI) e 
Equipamentos de proteção coletiva (EPC). Primeiros Socorros. Desenho técnico. 
Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. Aspectos de saúde coletiva.

Bibliografia
Legislação que rege a segurança do trabalho - NRs/Portaria 3.214 - Normas Regu-
lamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho
CLT Capítulo V Lei 7.369/85, de 20/09/1985
Decreto 93.412/86, de 14/10/1986
Decreto 3.048/99, de 06/05/1999 - Instruções Normativas do INSS relativas à Apo-
sentadoria Especial, Auxílio Doença; Auxílio Acidente

IX – Cronograma de Eventos

11/04/2011 A 03/05/2011 PERíODO DE INSCRIÇÃO

19/06/2011 Realização da 1ª Fase – Prova Objetiva

21/06/2011 Divulgação do gabarito 

22 e 24/06/2011 Período para interposição de recursos do gabarito 

03/07/2011 Divulgação análise dos recursos contra o gabarito

03/07/2011 Divulgação das notas das Provas Objetivas e Classificação

11 e 12/07/2011
Período para interposição de recursos das notas das Provas Objetivas e 

Classificação

21/07/2011 Publicação das análises dos recursos e Classificação Final

São Carlos, 04 de abril de 2011.
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 
determinação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Dr. Oswaldo B. Duarte Filho, a 
abertura de inscrições para os Concursos Públicos para os empregos abaixo dis-
criminados, a serem realizados por meio da “Fundação para o Vestibular da Uni-
versidade 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

340
Professor 

III

ARTES, na 
Educação

Infantil, no 
Ensino

Fundamental 
(anos iniciais
e anos/séries 

finais) e/
ou na

Educação de 
Jovens e

Adultos (EJA)

1 20 horas R$ 1.174,00

Licenciatura em 
Educação Artística, em 
Arte ou em quaisquer 

linguagens específicas, 
Artes Visuais e Plásticas, 
Dança, Artes Cênicas ou 

Teatro e Música

341
Professor 

III

CIÊNCIAS 
FÍSICAS E 

BIOLÓGICAS, 
nas séries 
finais do 
ensino 

fundamental, 
regular ou 
supletivo

1 20 horas R$ 1.174,00
Licenciatura Plena 

em Ciências Físicas e 
Biológicas

342
Professor 

III

GEOGRAFIA, 
nas séries 
finais do 
ensino 

fundamental, 
regular ou 
supletivo

1 20 horas R$ 1.174,00
Licenciatura Plena em 

Geografia

343
Professor 

III

INGLÊS, nas 
séries finais 
do ensino 

fundamental, 
regular ou 
supletivo

1 20 horas R$ 1.174,00
Licenciatura Plena em 

Letras, com habilitação 
em Inglês

344
Professor 

III

LIBRAS, na 
Educação

Infantil, no 
Ensino

Fundamental 
(anos iniciais
e anos/séries 

finais), na
Educação de 

Jovens e
Adultos (EJA) 
e nas demais 
repartições 

públicas 
municipais.

1 20 horas R$ 1.174,00

- Licenciatura Plena 
em Letras, Pedagogia, 

Linguística ou áreas 
afins, 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.

345
Professor 

III

PORTUGUÊS, 
nas séries 
finais do 
ensino 

fundamental, 
regular ou 
supletivo 

1 20 horas R$ 1.174,00
Licenciatura Plena em 

Letras

 (*) 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 III 

1. A jornada de trabalho será distribuída da seguinte forma:
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 III – DEMAIS ÁREAS: Participar da elaboração e execução da proposta 
pedagógica da escola, bem como desenvolver projetos, programas e ativida-
des em sua área específica de conhecimento ou afim. Participar do horário de 
trabalho pedagógico (HTP), planejamento, momentos de avaliação discente e 
docente, capacitação e formação profissional, bem como de atividades culturais 
e educativas extraclasse, quando for proposta da Escola e da Secretaria Munici-
pal de Educação. Planejar e executar a recuperação de alunos que não obtiveram 
aproveitamento, conforme o plano de trabalho da escola. Colaborar nas ações 
concernentes ao programa de integração escola/família/comunidade. Executar 
e manter em ordem a escrituração pertinente à vida escolar do aluno, à organi-
zação da escola e toda aquela referente à própria função. Executar outras tarefas 
de mesma natureza e nível de dificuldade. Participar dos Conselhos e instituições 
auxiliares da unidade escolar.
 
PROFESSOR III – ÁREA LIBRAS: Promover formação em Libras aos professores, alu-
nos, à comunidade, demais profissionais da educação e de repartições públicas 
municipais. Apoiar professores quanto ao ensino da LIBRAS nas salas de recursos 
multifuncionais e na sala de aula regular da educação infantil, ensino fundamen-
tal e EJA. Instruir os professores de Educação Especial quanto ao ensino do con-
teúdo em LIBRAS, realizado nas salas de recursos multifuncionais. Apoiar a imple-
mentação da LIBRAS como língua de instrução e meio legal de comunicação das 
pessoas com surdez. Apoiar o planejamento e o acompanhamento de atividades 
pedagógicas desenvolvidas com alunos com surdez, em parceria com os demais 
profissionais das Unidades de Ensino. Participar da elaboração e execução da 
proposta pedagógica da escola, bem como desenvolver projetos, programas e 
atividades em sua área específica de conhecimento ou afim. Participar do horário 
de trabalho pedagógico (HTP), planejamento, momentos de avaliação discente e 
docente, capacitação e formação profissional, bem como de atividades culturais 
e educativas extraclasse, quando for proposta da Escola e da Secretaria Municipal 
de Educação.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 11/04/2011 às 16 horas de 
03/05/2011 (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 11/04/2011 às 16 horas de 03/05/2011;
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 encerramen-
to das inscrições (03/05/2011). Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente de-
verá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite 
do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pa-
gamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a 

situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na pá-
gina do Concurso Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições 
(03/05/2011). Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em 
contato com o Disque 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 au-
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tenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente 
à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 03/05/2011 a ficha de inscrição não esta-
rá mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa 
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento 
ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 
11/04/2011 a 03/05/2011, ou por qualquer outro meio não especificado neste 
Edital.

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

CONCURSO PúbLICO N.º EMPREgO TAxA

340 ao 345 Professor III 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 inscri-
ção.

2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva 
compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anu-
lada.
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 ban-
cárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente.
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 Fun-
dação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas in-
formações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requeri-
mento de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades 
especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obe-
decer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Can-
didatos 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 bra-
ço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à 
Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Bran-
ca - 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 
solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exi-
gências contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conse-
qüências 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 des-
de que em condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das 
funções pertinentes 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 
condição 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 especi-
ficar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de 
inscrição (11/04/2011 a 03/05/2011), 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 ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Do-
ença – CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especi-
ficação 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 infe-
rioridade 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 visu-
al passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 
atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é 
obstativa 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, 
avaliação, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justi-
ficar 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 aprova-
dos na condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
3. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a pe-
rícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercí-
cio 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 acom-
panhamento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria do Senhor 
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 con-
dições 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 
vigência deste concurso, para os candidatos portadores de deficiências, 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 
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 condi-
ções 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 Mu-
nicipal 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 atri-
buições 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, obe-
decendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto 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 
semanais quando a acumulação ocorrer no quadro da Prefeitura.
As convocações para provimento das vagas efetivas serão feitas por meio do Diá-
rio 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 
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 docu-
mentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, 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.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar o seu ende-
reço 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, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NORMA DO CONCURSO PARA O EMPREGO DE PROFESSOR III NAS ÁREAS 
DE ARTES, CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS, GEOGRAFIA, INGLÊS, LIBRAS E 

PORTUGUÊS

I – Do Concurso

 A presente norma rege o Concurso Público para o emprego Professor 
III nas áreas de Artes, Ciências Físicas e Biológicas, Geografia, Inglês, Libras e Por-
tuguês, vincula-se ao Edital dos Concursos Públicos nºs 340 ao 345.
 
II - Da Seleção

A seleção constará de duas fases: 1ª Fase – Prova Objetiva e Redação e 2ª Fase: 
Prova de Títulos 

Primeira Fase – Prova Objetiva e Redação

1.1. A Prova Objetiva abrangerá Português, Matemática, Legislação, Conhecimen-
tos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos. Será de caráter eliminatório, clas-
sificatório e elaborada de acordo com a especificidade de cada área. As questões 
serão de múltipla escolha distribuídas conforme segue:

EMPREgO PROVAS ObJETIVAS qUESTõES VALOR
DATA E hORáRIO

 DA PROVA

Professor III – áreas 

Artes, Ciências Físicas e 

Biológicas, Geografia, 

Inglês e Libras 

Português 10 20

19/06/2011

13:00

Matemática 10 20

Legislação 4 10

Conhecimentos Pedagógicos 6 10

Conhecimentos Específicos 20 40

Professor III – área 

Português

Português 10 20

19/06/2011

13:00

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 
pontos.

Segunda Fase: Prova de Títulos.

A Prova de Títulos para todos os empregos será de caráter classificatório e a pon-
tuação 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

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 obrigatoria-
mente 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
As provas serão realizadas na cidade de São Carlos, no dia 19/06/2011, 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. 
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 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).
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.
Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato.
Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer 
espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.
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. 
O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento 
de um fiscal.
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

Os candidatos deverão entregar os títulos na data da realização da Prova Objetiva, 
em 19/06/2011, 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.
Não serão aceitos protocolos dos documentos. Só serão aceitas cópias autenti-
cadas.
Todo o trabalho de contagem e verificação dos títulos será executado pela VU-
NESP.
Só serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na primeira fase do Con-
curso. 
A pontuação alcançada nos títulos será somada à pontuação obtida nas provas 
para compor a nota final. 
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.
Não serão avaliados como títulos aqueles que são pré-requisitos para as áreas ob-
jeto deste concurso.
As cópias autenticadas dos títulos entregues não serão devolvidas ao candidato.
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IV – Do Julgamento das Provas 

A Prova Objetiva e de Redação totalizarão 125 (cento e vinte e cinco) pontos. Só 
será considerado habilitado o candidato que acertar, no mínimo 50% das ques-
tões 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 Re-
dação.
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.
Só serão corrigidas as redações dos candidatos habilitados na Prova Objetiva.

V - Classificação Final

A Nota Final do candidato, no respectivo concurso, para o emprego de Professor 
III, será composta pela soma dos pontos da Prova Objetiva, Prova de Redação e o 
total de pontos alcançados na Prova de Títulos.
Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota final 
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. 
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.
O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
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.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 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 profe-
rida pela Junta Médica. 
Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de necessi-
dades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
10.  Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:

Tiver mais Idade 
Obtiver o maior número de pontos nas Prova Objetiva.
Obtiver maior número de pontos na Prova de Redação.
Obtiver maior número de pontos na Prova de Títulos.
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 in-
terpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Pú-
blico 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 seguir 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 
seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
candidatos 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 des-
classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilita-
ção.
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 sobera-
na 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 funda-
mentação 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 ou-
tro 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 
 
São requisitos para a contratação:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante compro-
vação  em exame de saúde admissional. 
A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho – 
C.L.T. e em conformidade com a Lei nº 13.889 de 18/10/06 – Estatuto da Educação.
A convocação para contratação obedecerá à ordem de Classificação Final dos can-
didatos e de acordo com as necessidades da Prefeitura, com prévia publicação 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 o emprego de Professor III:
5.1 As contratações em caráter temporário para substituição serão efetuadas pelo 
número de horas-aulas para o emprego de Professor III 
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 
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 TODOS OS EMPREGOS 

PORTUGUÊS

Interpretação de texto. Pontuação. Crase. Classes de palavras: substantivo, adjeti-
vo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sen-
tido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. 
Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nomi-
nal. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.

MATEMÁTICA

Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor co-
mum. 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. Sistema 
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. 

LEGISLAÇÃO 

Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Consti-
tucionais
Transitórias. Emenda 14/96
Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional
Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente 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: 
correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educan-
do e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto 
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implemen-
tação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco 
o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e or-
ganização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo 
de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação Étnico racial. 
Gestão participativa na escola. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PROFESSOR III - ÁREA ARTES

Artes Cênicas: história das artes cênicas; teoria e prática; teatro e jogo. Artes Plásti-
cas: história geral das artes; história e ensino da artes no Brasil; teoria da arte: arte 
como produção, conhecimento e expressão; a obra de arte e sua recepção; artes 
visuais: elementos de visualidade e suas relações; comunicação na contempora-
neidade. Música: aspectos históricos da música ocidental; elementos estruturais 
da linguagem musical; tendências educacionais quanto ao ensino da música, na 
sala de aula; visão interdisciplinar do conhecimento musical. Dança: história da 
dança; papel da dança na educação; estrutura e funcionamento do corpo para a 
dança; as danças como manifestações culturais. Proposta triangular: fazer, apre-
ciar, contextualizar. 
Bibliografia 
Amaral, Ana Maria. Teatro de formas animadas. São Paulo: EDUSP, 2ª ed., 1993.
Barbosa, A.M. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos. São Pau-
lo: Perspectiva, 1994.
BARDI, Pietro Maria. Pequena História da Arte. São Paulo: Melhoramentos, 1990.
_______, John Devery e o ensino da arte no Brasil. São Paulo: Cortez, 2001.
Bernet, Roy. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1986.
Boal, Augusto. Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2ª ed. 1999.
Brasil, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Fundamen-
tal. Parâmetros Curriculares Nacionais. Volume: Arte. Brasília: MEC/SEF, 1998.
Cafezeiro, Edwaldo e Gadelha, Carmen. História do teatro brasileiro: de Anchieta a 
Nelson Rodrigues. Ed. U.F.R.J/FUNARTE, 1996.
Canton, Kátia. E o príncipe dançou... o conto de fadas, da tradição oral à dança 
contemporânea. São Paulo: Ática, 1994.

Dondis, D.A. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 3ª ed.
Gombrich, E.H. A história da arte. Rio de Janeiro, Ed. LTC, 16ª ed, 1999.
Jeandot, Nicole. Explorando o universo da música. São Paulo: Ed. Scipione, 1990.
Koudela, Ingrid D. Jogos teatrais. São Paulo: Perspectiva, 4ª ed., 2001.
Laban, Rudolf. Dança educativa moderna. São Paulo: Ícone, 1990.
Lacerda, Osvaldo. Teoria elementar da música. São Paulo: Ricord Brasileira, 12ª ed. 
Marques, Isabel. Ensino de dança hoje – textos e contextos. São Paulo: Cortez, 
1999.
Pareyson, L. Os problemas da estética. São Paulo: Martins Fontes, 3ª ed. 2000.
Shafer, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Fundação Edit. da UNESP, 1991.

PROFESSOR III – ÁREA CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS

O conhecimento científico: evolução histórica. Ensino de Ciências: evolução e 
contextualização na sociedade brasileira; o ensino de Ciências e as questões 
sociais: ambiente, saúde, orientação sexual, ética e pluralidade cultural. Relação 
entre os seres vivos e o ambiente: o homem e a sua ação sobre o ambiente; princí-
pios básicos que regem as funções vitais dos seres vivos; relação entre estruturas 
e funções dos sistemas e suas adaptações ao meio; caracterização dos grandes 
grupos animais e vegetais. O corpo humano como um todo em equilíbrio: saúde 
e orientação sexual, desequilíbrios: endemias, drogas, desnutrição. Continuidade 
das espécies: evolução; reprodução, hereditariedade. Fundamentos teóricos da 
Química: conceitos, leis, relações e princípios básicos; interações e transformações 
químicas. Fundamentos teóricos da Física: conceitos, leis, relações e princípios bá-
sicos.

Bibliografia
BAROLLI, Elisabeth; GONÇALVES FILHO, Aurélio. Nós e o Universo, 2a ed. São Pau-
lo: Scipione, 1991.
BRANCO, Samuel Murgel. O meio ambiente em debate. 26a ed. São Paulo: Moder-
na, 1997. (Coleção Polêmica).
BELTRAN, Nelson Orlando e CISCATO, Carlos A. M. Química. 2a ed. São Paulo: Cor-
tez, 1991.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. Volume: Ciências Naturais.
CANTO, Eduardo Leite do. Minerais, Minérios, Metais, 2a ed. São Paulo: Moderna, 
1996.
CARVALHO, Anna M. P. de; GIL- PÉREZ, Daniel. Formação de professores de ciên-
cias: tendências e inovações. 2a ed.São Paulo: Cortez, 1995.CAVINATTO, Vilma Ma-
ria. Saneamento básico: fonte de saúde e bem estar. 7a ed. São Paulo: Moderna, 
1992 (Coleção Desafios).
FERRARO, Nicolau Gilberto. Eletricidade: História e aplicações. 5a ed. São Paulo: 
Moderna, 1991.
GRUPO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO QUÍMICA (GEPEQ). Interações e transforma-
ções. 4a ed. São Paulo. 
GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA (GREF). v.1. Mecânica. 4a. ed.; 
v. 2. Física Térmica, 3a ed.; v.3. Eletromagnetismo. 2a ed. São Paulo, EDUSP, 1995.
HARA, Massao. A água e os seres vivos. 3a ed. São Paulo: Scipione, 1991.
HENNING, Georg J. Metodologia do Ensino de Ciências. 2a ed. Porto Alegre: Mer-
cado Aberto, 1994.
RODRIGUES, Rosicler Martins. Vida e Saúde. 3a ed. São Paulo: Moderna, 1993.
SILVA, Jr., César da; SASSON, Sezar. Biologia. 4a ed. São Paulo: Saraiva, v.1, 2 e 3, 
1995.

PROFESSOR III – ÁREA GEOGRAFIA

Evolução do pensamento geográfico. Natureza e sociedade: os sistemas naturais; 
as ações humanas sobre a natureza. O espaço geográfico mundial e brasileiro: o 
processo de industrialização; o processo de urbanização; o espaço agrário; o pa-
pel do Estado na organização do espaço; a dinâmica demográfica; globalização e 
geopolítica. O ensino de Geografia: princípios metodológicos; o uso de represen-
tações cartográficas.

Bibliografia
ALMEIDA, Rosângela Doin de. Do desenho ao mapa. São Paulo: Contexto, 2001 
AB`Saber, Aziz. Os Domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. 
São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Brasília: MEC/SEF, 1998 – Vol. Geografia (3º e 4º ciclos)
_______, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacio-
nais. Brasília: MEC/SEF, 1998 – Vol. Temas Transversais (3º e 4º ciclos)
CARLOS, Ana Fani Alessandri (org.). Novos Caminhos da Geografia. São Paulo: 
Contexto, 1999.
_______, Ana Fani Alessandri (org.). A geografia na sala de aula. São Paulo: Con-
texto, 1999.
CONTI, José Bueno. Clima e meio ambiente. São Paulo: Atual. 1998.
DREW, David. Processos interativos Homem-meio ambiente. Rio de Janeiro. Ber-
trand Brasil, 1998.
MORAES, Antonio Carlos R. Geografia: pequena história crítica. São Paulo: Hucitec, 
1981.
ROSA, Antonio Vitor. Agricultura e meio ambiente. São Paulo: Atual, 1998.
ROSS, Jurandyir L. Sanches. (org.) Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp. 1995.
SANTOS, Milton. Por uma Geografica nova. Da crítica da Geografica a uma Geogra-
fia crítica. São Paulo: EDUSP, 2002.
SANTOS, Milton. Por uma economia política da cidade. São Paulo: Hucitec, 1994.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001.

PROFESSOR III – ÁREA INGLÊS

A metodologia de Língua Estrangeira; Proposta Curricular de Língua Estrangeira 
Moderna; O ensino de língua para a comunicação; dimensões comunicativas no 
ensino de inglês; construção da leitura e escrita da Língua Estrangeira; a escrita e a 
linguagem oral do Inglês; a natureza sociointeracional da linguagem; o processo 
ensino e aprendizagem da Língua Estrangeira.

Bibliografia
BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Proposta Curricular para a 
educação de jovens e adultos: segundo segmento do ensino fundamental: 5ª a 8ª. 
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Curriculares Nacionais para o terceiro e quarto ciclos (5ª a 8ª série) do ensino fun-
damental: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. Tradução do 
francês de Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Livraria Martins Fon-
tes, 1997. P. 277-326.
CELANI, M. A A (org). Professores e formadores em mudança: relato de um proces-
so de reflexão e transformação da prática. Mercado de Letras, 2003.
GIMENEZ, T. Trajetórias na formação de professores de línguas. Londrina: Eduel, 
2002.
GRELLET, F. Developing reading skills. Cambridge (U.K.): Cambridge University 
Press, 1981.
MOITA LOPES, L.P. Oficina em linguística aplicada. Campinas: Mercado das Letras, 
1996.
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RICHARDS, J. C. E RODGERS, T. S. A brief history of language teaching – in: Appro-
aches and Methods in Language Teaching. USA, Cambrige University Press, 1986.
TAGLIEBER, Loni, K. A Leitura na Língua Estrangeira, in: Tópicos de Linguística Apli-
cada: O Ensino de Línguas Estrangeiras, Ed. UFSC, Florianópolis, 1988.
ALMEIDA FILHO, J. C. P. Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas. Campi-
nas: Pontes, 1993.
CORACINI, M. J. (org). O Jogo Discursivo na Aula de Leitura: Língua Materna e Lín-
gua Estrangeira. Campinas: Pontes, 1995.
FREEDMAN, A ; PRINGLE, I. e YALDEN, J. (eds). Learning to write: first language/
second language. Nova York: Longman, 1993.

PROFESSOR III - ÁREA LIBRAS

Histórico das línguas de sinais, da LIBRAS e da educação da pessoa com surdez; 
Linguagem e cognição; Estrutura gramatical da LIBRAS; Ensino da Língua Portu-
guesa como segunda língua para alunos com surdez; Letramento Política Educa-
cional Inclusiva e o ensino da LIBRAS; Metodologias e Estratégias para o ensino 
da LIBRAS.
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BANDINI, H. H. M.; OLIVEIRA, C. L. de A C. de; SOUZA, É. C. de. Habilidades de leitura 
de pré-escolares deficientes auditivos: letramento emergente. Paidéia (Ribeirão 
Preto),  Ribeirão Preto,  v. 16,  n. 33, abr.  2006 .   Disponível em <http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X2006000100008&lng=pt&nrm
=iso>. acessos em19  ago.  2009.  
BRASIL, Ministério da Educação. Decreto nº 5626 de 22 de setembro de 2005. Re-
gulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000
BRASIL, Ministério da Educação. Lei nº 10436 de 24de abril de 2009. Dispõe sobre 
a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Documento elabo-
rado 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. 
CAPOVILLA, F. C. e RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da 
Língua de Sinais Brasileira, Vol. I e II: Sinais de A à Z. Ilustração: Silvana Marques. 
São Paulo:Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo. Atendimento educacional especializado: Pes-
soa com Surdez. Brasília, MEC/SEESP, 2007.
FELIPE, T. A. LIBRAS em contexto: curso básico, livro do estudante cursista. Brasília: 
Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, MEC; SEESP, 2001.
LACERDA, C. B. F. de. A inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem alunos, 
professores e intérpretes sobre esta experiência. Cadernos CEDES, 69, vol. 26, 
p.163-184, 2006.
QUADROS, R. M. e KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira - Estudos Lingüísticos. 
Porto Alegre:
ArtMed, 2004.

PROFESSOR III – ÁREA PORTUGUÊS   
 
Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e funções; ensino e aprendi-
zagem da gramática normativa. Linguagem: uso, funções, análise; língua oral e 
escrita; variações lingüísticas; norma padrão. O texto: tipologia textual; intertex-
tualidade; coesão e coerência textuais; o texto e a prática de análise lingüística. 
Leitura e produção de textos.Literatura brasileira.

Bibliografia
Brasil, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/
SEF. Volume Língua Portuguesa, 1998.
Carneiro, Agostinho. Redação em construção. São Paulo: Moderna, 2001.
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teira, 2001.
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Geraldi, João Wanderley. O texto em sala de aula. São Paulo: Ática, 1997.
Kaufman, A.M. e Rodrigues, M.E. Escola. Leitura e produção de textos. Porto Ale-
gre: Artes Médicas, 1995.
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______. Leitura e intertextualidade. São Paulo: Artes Médicas, 1999.
Koch, I.G.V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1997.
Koch, I. L. Travaglia, Luis Carlos. Texto e coerência. São Paulo: Cortez, 1989.
Marcushi, Luiz Antonio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In Dionísio, 
A.P. et al. Gêneros textuais e ensino.
Moises, Massaud. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Cul-
trix, 1995.
Rocha Lima, Carlos Henrique. Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 26ª ed. 
Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1985.
Soares, M.B. Linguagem e escrita: uma perspectiva social, 15ª ed. São Paulo: Ática, 
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IX – CRONOGRAMA DE EVENTOS

11/04/2011 ATé 03/05/2011 PERíODO DE INSCRIÇÃO

19/06/2011 Realização das Provas Objetivas, redações e recebimento de títulos

21/06/2011 Divulgação do gabarito

22 e 24/06/2011 Período para interposição de recursos contra o gabarito

09/07/2011 Resultado dos recursos contra o gabarito

16/07/2011
Divulgação do resultado das notas da prova objetiva e redação, da pontuação 

dos títulos e da classificação 

18 e 19/07/2011
Período para interposição de recursos contra as notas da prova objetiva e 

redação, da pontuação dos títulos e da classificação

04/08/2011
Divulgação das análises dos recursos contra as notas da prova objetiva e 

redação, da pontuação dos títulos e da classificação 

04/08/2011 Divulgação da Classificação Final

São Carlos, 04 de abril de 2011.
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 
determinação do Exmo. Prefeito Municipal Prof. Oswaldo B. Duarte Filho, a abertu-
ra 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 Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - VUNESP.
I – Dos Empregos e Vagas

CONCURSO 
PúbLICO Nº

EMPREgO VAgAS
JORNADA DE 
TRAbALhO 

VENCIMENTO 

+ AUxíLIO 

ALIMENTAÇÃO *

PRé-REqUISITOS

356 Cirurgião Dentista
cadastro 
reserva
******

15h/sem** R$ 1.570,00

Curso Superior completo 
em Odontologia e Registro 
no Conselho Regional de 

Odontologia do Estado de 
São Paulo

357
Enfermeiro – área 
Saúde da Família

cadastro 
reserva
******

40 h/sem* R$ 2.073,00

Curso Superior Completo em 
Enfermagem e Registro no 

Conselho de Enfermagem de 
São Paulo e Especialização em 

Saúde da Família com carga 
horária mínima de 360 horas e 

reconhecida pelo MEC

358 Farmacêutico
cadastro 
reserva
******

40 h/sem* R$ 2.073,00

Curso Superior Completo 
em Farmácia e Registro no 
Conselho de Farmácia de 

São Paulo.

359
Terapeuta 

Ocupacional

cadastro 
reserva

*****
30 h/sem* R$ 2.073,00

Curso Superior Completo 
em Terapia Ocupacional e 

Registro no Conselho de Terapia 
Ocupacional

360
Médico - área 
Cardiologia

1 * e *** R$ 1.570,00

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.

361
Médico – área 
Cirurgia Geral

1 * e *** R$ 1.570,00

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.

362
Médico - área 
Clínica Médica

1 * e *** R$ 1.570,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 

de São Paulo (CREMESP).

363
Médico – área 

Geneticista
1 * e *** R$ 1.570,00

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.

364
Médico - área 
Ginecologia e 

Obstetrícia
1 * e *** R$ 1.570,00

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.

365
Médico - área 

Medicina da Família 
e Comunidade

5 40 h/sem*

R$ 
6.244,00 + 

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.

366
Médico - área 
Oftalmologia

1 * e *** R$ 1.570,00

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.

367
Médico – área 
Reumatologia

1 * e *** R$ 1.570,00

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.

368
Médico - área 

Psiquiatria
5 * e *** R$ 1.570,00

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.

369

Médico - área 
Urgência Pré-

Hospitalar Fixo e 
Móvel

20

plantão 
12 horas 
semanais 

*****

R$ 2.288,00

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 pa-
drão por força da Lei 13771/06. A remuneração será composta pelo vencimento 
mais auxílio alimentação, prêmio assiduidade, insalubridade mediante análise do 
SESMET R$ 109,00 e Prêmio SUS R$ 350,00. 
** Os contratos de trabalho para o emprego de Cirurgião Dentista poderão ser 
firmados, a critério da Administração, por 15, 30, 40 horas semanais ou plantão 
de 12 horas semanais, com os salários proporcionalizados, tendo por base o ven-
cimento padrão .
***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$ 374,64), insalubridade mediante análise do 
SESMET (R$ 109,00) e Prêmio SUS (R$ 350,00), totalizando R$ 9.605,14.
***** 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 concursos regidos pelos edi-
tais nº 205, 206, 207 e 208, a convocação de candidatos habilitados nestes editais 
para os empregos de Cirurgião Dentista, Enfermeiro – área Saúde da Família, Far-
macêutico e Terapeuta Ocupacional fica condicionada ao esgotamento do cadas-
tro formado pelos candidatos aprovados e não convocados nos editais menciona-
dos ou ao término da validade dos referidos concursos.

I.1. Das Atribuições Gerais do Emprego 
Cirurgião-Dentista: Integrar-se com equipe de saúde da Unidade para qual for 
designado; participar do planejamento, organização, execução, acompanhamen-
to e avaliação dos programas (ações) de saúde priorizados para a área de abran-
gência da Unidade de Saúde, região e município. Diagnosticar e tratar afecções 
da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos 
para promover e recuperar a saúde bucal em geral. Executar a consulta clínica 
odontológica conforme as atividades descritas no programa de saúde bucal da 
Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos. Orientar a clientela da unidade de 
saúde, individualmente e/ou nos grupos da comunidade nos assuntos relaciona-
dos à saúde bucal por meio de ações de promoção e prevenção em odontologia 
preventiva. Acolher os estudantes em estágios nas Unidades de Saúde, partici-
pando de sua formação. 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 Muni-
cipal de Saúde. Desenvolver atividades de Educação em Saúde aos indivíduos, 
famílias e comunidades, locais, regionais e/ou municipal. Participar de Juntas Mé-
dicas quando convocado pela Administração. Desenvolver ações de orientação, 
acolhimento e educação junto às famílias dos usuários. Participar de planejamen-
to 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. Executar outras atividades profissionais da área correspondente a 
sua especialidade.

Enfermeiro – área Saúde da Família: Realizar assistência integral (promoção e 
proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na Unidade de Saúde da Família 
e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comuni-
tários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consulta de enferma-
gem, solicitar exames complementares e prescrever medicações conforme proto-
colos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, obser-
vadas as disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar 
as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde; Supervisionar, 
coordenar e realizar atividades de educação permanente dos Agentes Comunitá-
rios de Saúde e da Equipe de enfermagem; Contribuir e participar das atividades 
de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar de Consultório 
Odontológico; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o ade-
quado funcionamento da Unidade Saúde da Família; Enquanto membro da equi-
pe realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação com-
pulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando 
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; promo-
ver a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle 
social; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 
informações da Atenção Básica; identificar parceiros e recursos na comunidade 
que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
Secretaria Municipal de Saúde; participar do processo de territorialização e mape-
amento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a risco.

Farmacêutico: Integrar-se com equipe de saúde da Unidade para qual for designa-
do; participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e ava-
liação dos programas (ações) de saúde priorizados para a área de abrangência da 
Unidade de Saúde, região e município. Executar tarefas diversas relacionadas com 
a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhan-
tes, a análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-
primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e 
baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odonto-
lógicas e veterinárias, a dispositivos legais, a finalidade industriais e a outros pro-
pósitos. Acolher os estudantes em estágios nas Unidades de Saúde, participando 
de sua formação. Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respec-
tiva regulamentação profissional, as normas de segurança e higiene no trabalho, 
bem como as Rotinas e Protocolos estabelecidas pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 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 planejamen-
to 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. Executar outras atividades profissionais da área correspondente a 
sua especialidade.

Médico: Integrar-se à equipe de saúde da unidade para a qual for designado. 
Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avalia-
ção 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 Secre-
taria Municipal de Saúde. Desenvolver ações de cuidado individuais e/ou coleti-
vas 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 Saú-
de. 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 Administra-
ção. 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 multipro-
fissional, 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 ju-
diciais, em sua área técnica. Executar outras atividades profissionais da área cor-
respondente a sua especialidade.

Terapeuta Ocupacional: Integrar-se com equipe de saúde da Unidade para qual 
for designado; participar do planejamento, organização, execução, acompanha-
mento e avaliação dos programas (ações) de saúde priorizados para a área de 
abrangência da Unidade de Saúde, região e município. Desenvolver ações de 
cuidado individuais e/ou coletivas que atendam às necessidades da demanda es-
pecífica. Prestar cuidado a todos os agravos à saúde, em sua área de atuação, na 
perspectiva da Vigilância à Saúde. Realizar atendimento e procedimentos espe-
cíficos em sua especialidade às crianças e adultos. Executar avaliações e elaborar 
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 pela Se-
cretaria Municipal de Saúde. Desenvolver atividades de Educação em Saúde aos 
indivíduos, famílias e comunidades, locais, regionais e/ou municipal. Desenvol-
ver 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 edu-
cativas junto à comunidade. Integrar a equipe multiprofissional, promovendo a 
operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às necessi-
dades dos indivíduos, famílias e comunidades. Acolher os estudantes em estágios 
nas Unidades de Saúde, participando de sua formação. Executar outras atividades 
profissionais da área correspondente a sua especialidade.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 11/04/2011 às 16 horas de 
03/05/2011 (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 11/04/2011 às 16 horas de 03/05/2011;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o candidato 
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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 encerramen-
to das inscrições (03/05/2011). Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente de-
verá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite 
do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pa-
gamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar 
a situação 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 
(03/05/2011). Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em 
contato com o Disque 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 au-
tenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente 
à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 03/05/2011, a ficha de inscrição não esta-
rá mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa 
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento 
ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 
11/04/2011 a 03/05/2011, ou por qualquer outro meio não especificado neste 
Edital.

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

CONCURSO PúbLICO N.º EMPREgO TAxA

356 Cirurgião Dentista

R$ 70,00

357 Enfermeiro

358 Farmacêutico

359 Terapeuta Ocupacional

360 ao 369 Médico – diversas áreas

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscri-
ção.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva 
compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anu-
lada.
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 ban-
cárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente.
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 Fun-
dação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas in-
formações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requeri-
mento de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades 
especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obe-
decer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Can-
didatos 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 bra-
ço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à 
Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Bran-
ca - 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 
solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exi-
gências contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conse-
qüências 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 des-
de que em condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das 
funções pertinentes 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 
condição 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 especi-
ficar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de 
inscrição 11/04/2011 a 03/05/2011, 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 ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Do-
ença – CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especi-
ficação 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 infe-
rioridade 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 visu-
al passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 
atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é 
obstativa 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, 
avaliação, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justi-
ficar 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 aprova-
dos na condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
3. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a pe-
rícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercí-
cio das atribuições do emprego.

III – Das Disposições Gerais
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.
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 con-
dições 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 vi-
gência deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades especiais, 
desde que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resul-
tante 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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático de 
contratação.
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, obe-
decendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário ofi-
cial 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 
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 docu-
mentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoal-
mente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Se-
cretaria 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, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NORMAS DOS CONCURSOS PARA O EMPREGO DE CIRURGIÃO DENTISTA, EN-
FERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA, FARMACÊUTICO, TERAPEUTA OCUPA-
CIONAL, MÉDICO NAS ÁREAS DE CARDIOLOGIA, CIRURGIA GERAL, CLÍNICA 
MÉDICA, GENETICISTA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDICINA DA FAMÍ-
LIA E COMUNIDADE,  OFTALMOLOGIA, REUMATOLOGIA, PSIQUIATRIA E UR-
GÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR FIXO E MÓVEL.

I – Do Concurso
A presente norma rege os Concursos Públicos para o emprego de Cirurgião Den-
tista, Enfermeiro – área Saúde da Família, Farmacêutico, Terapeuta Ocupacional, 
Médico nas áreas Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Geneticista, Gineco-
logia e Obstetrícia, Medicina da Família e Comunidade, Oftalmologia, Reumato-
logia, Psiquiatria, Urgência Pré-Hospitalar Fixo e Móvel, vinculada ao Edital dos 
Concursos Públicos nºs 356 ao 369. 

II – Da Seleção

A seleção constará de 2 fases:
1ª Fase - Prova Objetiva: para todas as áreas
2ª Fase - Análise de Títulos: para Cirurgião Dentista, Enfermeiro – área Saúde da 
Família, Farmacêutico e Terapeuta Ocupacional.

II.1.Primeira Fase – Prova Objetiva
A prova objetiva será elaborada de acordo com a especificidade de cada empre-
go, de caráter eliminatório, com questões de múltipla escolha com 5 alternativas.

EMPREgO PROVAS qUESTõES VALOR
DATA E 

PERíODO DAS 
PROVAS

Cirurgião Dentista, Enfermeiro – área 
Saúde da Família, Farmacêutico, 
Terapeuta Ocupacional, Médico 
nas áreas Cardiologia, Cirurgia 

Geral, Clínica Médica, Geneticista, 
Ginecologia e Obstetrícia, Medicina 

da Família e Comunidade, 
Oftalmologia, Reumatologia, 

Psiquiatria, Urgência Pré-Hospitalar 
Fixo e Móvel

Políticas de Saúde 8

100
19/06/2011

13horas

Conhecimentos Específicos 42

II.2 Segunda Fase: Prova de Títulos.

1.1 A Prova de Títulos será de caráter classificatório e será realizada para Cirurgião 
Dentista, Enfermeiro – área Saúde da Família, Farmacêutico e Terapeuta Ocupa-
cional.

1.2 A pontuação atribuída a cada documento-título será de acordo com a tabela 
seguinte:
Para o emprego de Cirurgião Dentista

TíTULOS
VALOR UNITáRIO 
A SER ATRIbUíDO

PONTUAÇÃO 
MáxIMA

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

30 pontos 30

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

30 pontos 30

Curso de Especialização em qualquer especialidade odontológica, 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC)

40 pontos 40

TOTAL 100

Para o emprego de Enfermeiro – área Saúde da Família

TíTULOS
VALOR UNITáRIO 
A SER ATRIbUíDO

PONTUAÇÃO 
MáxIMA

Residência Multiprofissional na área de Saúde da Família, reconhecida pelo 
Ministério de Educação e Cultura (MEC)

40 pontos 40

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

30 pontos 30

Curso de Especialização em qualquer área da Enfermagem, reconhecido pelo 
Ministério de Educação e Cultura (MEC)

30 pontos 30

TOTAL 100

Para o emprego de Farmacêutico

TíTULOS
VALOR UNITáRIO 
A SER ATRIbUíDO

PONTUAÇÃO 
MáxIMA

Curso de Graduação em Farmácia Bioquímica, reconhecido pelo Ministério 
de Educação e Cultura (MEC)

10 pontos 10

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

25 pontos 25

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

25 pontos 25

Curso de Especialização (Pós graduação latu sensu) com 360 horas 
reconhecido pelo MEC, na área de Dispensação, Atenção e Assistência 

Farmacêutica
40 pontos 40

TOTAL 100

Para o emprego de Terapia Ocupacional

TíTULOS
VALOR UNITáRIO 
A SER ATRIbUíDO

PONTUAÇÃO 
MáxIMA

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

30 pontos 30

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

30 pontos 30

Curso de Especialização em qualquer área da Terapia Ocupacional, 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC)

40 pontos 40

TOTAL 100

O candidato deverá entregar cópias dos títulos devidamente autenticadas.
Os títulos somente serão considerados se concluídos até a data marcada para 
inscrição.
Os títulos entregues não serão devolvidos aos candidatos.

III - Da Realização das Provas

III.1 – Da realização da Prova Objetiva

As provas serão realizadas na cidade de São Carlos, no dia 19/06/2011, 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. 
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 candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedên-
cia de 30 (trinta) minutos, munido de:
a. comprovante de inscrição;
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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).
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.
Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato.
Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer 
espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.
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. 
O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento 
de um fiscal.
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 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 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. Do cronograma para a entrega de títulos:

1.1. Os candidatos ao emprego de Cirurgião Dentista, Enfermeiro – área Saúde da 
Família, Farmacêutico e Terapeuta deverão entregar os títulos na data da realiza-
ção da Prova Objetiva, em 19/06/2011, 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 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 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 
instituições credenciadas no território nacional e deverão vir acompanhados da 
correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado, em cópias auten-
ticadas.
7. As cópias autenticadas dos títulos entregues não serão devolvidas ao candi-
dato.

IV- Do Julgamento das Provas 

A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terão 
caráter eliminatório e classificatório.
Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo 50% das ques-
tões da Prova Objetiva.
A pontuação para Prova de Títulos para os empregos de Cirurgião Dentista, En-
fermeiro – área Saúde da Família, Farmacêutico e Terapeuta variará de 0 (zero) a 
100 (cem) pontos. O somatório 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 habili-
tados 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 in-
terpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Pú-
blico 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 seguir 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 
seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
candidatos 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 des-
classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilita-
ção.
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 sobera-
na 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 funda-
mentação 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 ou-
tro 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, ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas de Políticas de Saúde 
e Conhecimentos Específicos para os candidatos ao emprego de Médico. Para o 
emprego de Cirurgião Dentista, Enfermeiro – área Saúde da Família, Farmacêutico 
e Terapeuta Ocupacional a nota final será composta pela soma dos pontos da Pro-
va Objetiva (que terá peso 1), ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas 
de Políticas de Saúde e Conhecimentos Específicos somado a nota da Prova de 
Títulos (que terá peso 1).
2. 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).
 2.1 Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüi-
da para justificar a concessão de readaptação da função, bem como aposentado-
ria por invalidez.
3. 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, 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.
O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
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.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 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 profe-
rida pela Junta Médica.
Serão publicadas 2 (duas) listas, sendo uma geral e uma especial, das quais serão 
excluídos os portadores de necessidades especiais considerados inaptos na ins-
peção médica.
A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
Tiver mais Idade 
Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos.

VII – Da Contratação 

São requisitos para a contratação:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
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 
seguintes 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 
desclassificação da lista, exclusivamente para fins de contratação por tempo de-
terminado, podendo ser convocado para assumir emprego efetivo.
4.3 A remuneração devida aos servidores contratados por prazo determinado 
deverá ser a mesma recebida pelos demais servidores da prefeitura, com os be-
nefícios previstos em Lei.
4.4 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.
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 comunica-
da 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 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CIRURGIÃO DENTISTA

Odontopediatria: 
Morfologia dos dentes decíduos. Diferença entre os dentes permanentes e decí-
duos. Características anatômicas dos dentes decíduos: características da dentição 
decídua; desenvolvimento da dentição mista; implicações clínicas no desenvol-
vimento das dentições decíduas e mistas; reabilitação bucal e manejo cirúrgico; 
técnicas de anestesia local em odontologia; cirúrgica em odontopediatria; trata-
mento endodôntico em dentes decíduos; capeamento pulpares; pulpotomias; 
pulpotomias com formocresol e técnicas de trabalho; pulpectomias em dentes 
decíduos; tratamento de dentes decíduos com polpa mortificada; lesões traumá-
ticas em dentes decíduos e permanentes jovens.
Endodontia:
Estudo e diagnóstico das alterações pulpares e periapicais. Etiopatogenia das al-
terações pulpares. Etiopatogenia das alterações periapicais. Conhecimentos bá-
sicos necessários ao diagnóstico. Seleção de casos para Tratamento Conservador 
da polpa viva.
Cirurgia:Anestesia local. Exodontia.
Semiologia:Diagnóstico em patologia bucal: o processo do diagnóstico; exame 
clínico; exames complementares; semiologia da boca; lesões ulcerativas e vesi-
co-bolhosas; lesões brancas; doenças infecciosas; semiologia do câncer bucal; 
manifestações de doenças sistêmicas; estomatologia pediátrica; estomatologia 
geriátrica.
Farmacologia:Vias de administração de drogas. Normas de receituário e de no-
tificação de receita. Bases farmacológicas para prática clínica. Uso clínico dos 
antimicrobianos. Pacientes que requerem cuidados especiais.Saúde Bucal e Pre-
ventiva, Ética, Dentística:Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Nutrição, 
dieta e cárie. Diagnóstico. Tratamento da doença cárie. Controle da placa dental 
realizado pelo paciente. Flúor sistêmico, aspectos básicos, toxicológicos e clínicos. 
Ciclo restaurador repetitivo. Dentística e manutenção de Saúde Bucal. Promoção 
de saúde em odontopediatria. Bioética em Odontologia. Considerações clínicas e 
laboratoriais sobre a reatividade de compostos fluoretados aplicados no esmalte 
dental humano. Materiais Dentários: Resinas para restauração. Amálgama dental: 
a) estrutura e propriedades; b) considerações técnicas.Cimentos odontológi-
cos para restaurações e proteção pulpar. Materiais de acabamento e polimento. 
Periodontia:Anatomia do periodonto. Placa dental e cálculo dental. Microbiolo-
gia da doença periodontal associada à placa. Doença periodontal em crianças e 
adultos jovens. 

FARMACÊUTICO

1. Legislação Farmacêutica e Ética Profissional: Medicamentos controlados e 
entorpecentes; Portaria 344/98 SVS/MS, Lei nº 9787 de 10 de fevereiro de 1999; 
Medicamentos genéricos; 2. Farmácia Ambulatorial e Hospitalar: Seleção e me-
dicamentos; Aquisição, produção, controle, armazenamento e conservação de 
medicamentos; Distribuição de medicamentos e controle de consumo; Informa-
ções sobre medicamentos; 3. Farmacologia Geral: Princípios gerais e farmacociné-
ticas;  Princípios gerais e farmacodinâmicos;  Interações de medicamentos;  Me-
dicamentos que atuam em vários sistemas;  Medicamentos que atuam em vários 
aparelhos; Grupos especiais de medicamentos (antiinflamatórios, antipiréticos, 
antibióticos, quimioterápicos, antimicrobianos, antivirais, autacóides, hormônios, 
antissépticos e desinfetantes, nutrição e vitaminas); 4. Farmacotécnica: Definição 
e objetivos da farmacotécnica; Conceitos básicos em farmacotécnica; Classifica-
ção dos medicamentos; Vias de administração; Conservação, dispensação e acon-
dicionamento de medicamentos; Medidas de doses de medicamentos; Formas 
farmacêuticas; Preparações de soluções não estéreis; Preparações de soluções 
estéreis, (inclusive NPP e QT); 5. Controle de Qualidade: Fundamentos teóricos; 
Testes biológicos; Testes físicos; Métodos químicos; 6. Controle de Infecção Hospi-
talar: Agentes químicos no controle de infecção hospitalar; Comissão de controle 
de infecção hospitalar; Comissão de farmácia terapêutica; 7. Assistência Farma-
cêutica: No dispensário; Relações com equipes e usuários; RENAME.

ENFERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA

Programa:Enfermagem Clínica nas áreas de Saúde da Mulher, Criança, Adulto e 
Idoso, considerando as afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde; 
Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e 
idoso; Assistência de Enfermagem à gestação normal, identificando os diferentes 
tipos de risco; Cuidados de Enfermagem ao recém-nascido normal e condução 
da puericultura; Técnicas de Suporte Básico de Vida; Técnica de realização do Exa-
me de Papanicolaou; Auto Exame de mama; Cuidados de enfermagem relativa às 
cirurgias ambulatoriais mais simples; Técnicas de Desinfecção e Esterilização na 
Atenção Básica; Relação das Doenças de Notificação Compulsória no Estado de 
São Paulo; Ações de Vigilância Epidemiológica na Atenção Básica; Conhecimento 
sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar; 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; Desenvol-
vimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar; Cadastro fami-
liar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares; Gerenciamento de 
serviços de saúde; Montagem e operação de sistemas de informação na Aten-
ção 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; 
Estudos de demanda e de aspectos específicos da unidade, visando sua adequa-
ção à clientela; Implementação, controle e avaliação do programa de imunização 
da unidade; Orientação e implementação de atividades de treinamento de pesso-
al e educação permanente para a equipe de saúde; Programa de Saúde da Criança 
– disponível para consulta no site da Prefeitura Municipal de São Carlos (www.
saocarlos.sp.gov.br); Programa de Saúde da Mulher - disponível para consulta no 
site da Prefeitura Municipal de São Carlos (www.saocarlos.sp.gov.br) Atenção Bá-
sica à Saúde: Programa de Saúde da Família como estratégia de reorientação da 
Atenção Básica à Saúde.

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Anamnese, Avaliação, Evolução, Programação (objetivos, aplicação dos recursos, 
métodos terapêuticos). Perspectivas de atuação da terapia ocupacional para a 
próxima década. Relação terapeuta-paciente-instituição (equipe, normas institu-
cionais, etc).
Infância/Adolescência: Comportamento ocupacional e o papel social da criança 
e do adolescente em situação de normalidade e de risco. Desenvolvimento das 
AVDs: teoria e prática/ programação de atividades: Escola e deficiência, Inclusão; 
Jogos e atividades, família e deficiência, sexualidade e deficiência, deficiência 
mental, problemas de aprendizagem, deficências sensoriais, deficiência visual, 
drogadição/abuso/ prostituição/ delinqüência, doença mental infantil/autismo, 
bebê de risco/ intervenção precoce, paralisia cerebral.
Adulto/Idoso:  Papel social do adulto e do idoso. Memória, dor, ansiedade, stress, 
morte, saúde do trabalhador: aspectos bio-psico-sociais,  relacionando-os com os 
indivíduos adultos e gerontinos. Atuação da terapia ocupacional, traçando parale-
los com diferentes disfunções e os aspectos  psico-sociais do adulto e idoso.  AVC, 
LER/DORT. Psicopatologias. O papel profissional no contexto do atendimento do 
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adulto-idoso. Grupos e Terapia Ocupacional – teorias e técnicas.

MÉDICO – ÁREA CIRURGIA GERAL 
Bases da cirurgia: respostas endócrinas e metabólicas ao trauma. Equilíbrio hidro-
eletrolítico e nutrição. Choque. Infecção e cirurgia. A cirurgia e a ética médica. Ci-
rurgia do tórax, traqueia e tireoide. Diagnóstico e conduta em: hemotórax, pneu-
motórax, empiema pleural. Tórax instável: conduta. Traqueostomias: indicações 
e técnica. Conduta no nódulo “frio” de tireoide. Cirurgia do aparelho digestivo: 
disfagia: orientação propedêutica. Lesões cáusticas: atendimento inicial. Mega-
esôfago: Classificação e conduta. Neoplasia de esôfago: clínica e estadiamento. 
Doença péptica: fisiopatologia e terapêutica. Doença péptica: indicações do 
tratamento cirúrgico. Neoplasia gástrica: conduta na lesão precoce. Megacólon 
chagásico: diagnóstico e conduta. Doença diverticular do cólon: clínica e trata-
mento. Neoplasia do cólon: manifestações clínicas. Diagnóstico e conduta na 
colecistopatia calculosa. Conduta na coledocolitíase. Colangite aguda: fisiopa-
tologia e tratamento. Colecistite aguda: indicação cirúrgica. Pancreatite aguda: 
tratamento quadro inicial. Abdômen agudo: abordagem diagnóstica. Cirurgia dos 
vasos periféricos: conduta na trombose venosa profunda. Síndrome pós-flebítica: 
fisiopatologia/ tratamento. Cirurgia plástica e reconstrutora: tratamento inicial do 
grande queimado. Síndrome de Fournier: abordagem terapêutica. Cirurgia da pa-
rede abdominal: conduta nas hérnias inguinocrurais. Técnicas para correção das 
hérnias incisionais.

MÉDICO – ÁREA CARDIOLOGIA

Semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia. Insuficiên-
cia cardíaca congestiva: fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas, 
síncope, morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, marcapassos. Hi-
pertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale.Hipertensão 
arterial: fisiopatologia, diagnóstico, terapia. Cardiopatias congênitas em adultos 
e crianças. Valvopatias. Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fi-
siopatologia, angina estável e instável, infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopa-
tias. Tumores cardíacos, doenças do pericárdio, doenças da aorta. Avaliação pré-
operatória. Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas, hematológicas, 
neurológicas. Eletrocardiografia clínica. Exames complementares em cardiologia. 
Métodos diagnósticos não-invasivos em cardiologia.

MÉDICO – ÁREA CLINICA MÉDICA

Doenças dermatológicas: Micoses superficiais mais comuns e onicomicoses. In-
fecções bacterianas e Erisipela. Escabiose, Pediculose. Eczema. Dermatite de con-
tato. Urticária. Doenças cardiovasculares: Doença reumática. Insuficiência arterial 
periférica. Tromboses venosas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: Hipertensão arterial sistê-
mica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva. Doenças Respi-
ratórias: Bronquite aguda e crônica. Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
Pneumonia. Tuberculose. Neoplasias. Insuficiência Respiratória Aguda. Trombo-
embolismo Pulmonar. 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. Nefroli-
tíase. Infecções urinárias. Doenças metabólicas e endocrinológicas: Desnutrição. 
Diabetes mellitus.Doenças da Tireóide. Obesidade. Doenças hematológicas: Ane-
mias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas. Leucopenia. Púrpuras. Distúrbios 
de coagulação. Leucemias e linfomas. Doenças reumáticas: Osteoartrose. Doença 
reumatóide juvenil. Gota. Lupus eritematoso sistêmico. Artrite infecciosa. Do-
enças neurológicas: Cefaléias. Epilepsia. Acidente vascular cerebral. Meningites. 
Neuropatias periféricas. Doenças psiquiátricas: Alcoolismo. Pânico. Depressão. 
Surtos Psicóticos. Doenças infecciosas e transmissíveis: Hanseníase. Doenças 
sexualmente transmissíveis. AIDS. Leishmaniose. Leptospirose. Doença menin-
gocócica. Viroses. Dengue, Tuberculose e Hanseníase. Interpretação de exames 
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 GENETICISTA 

Fundamentos da genética médica: genes e cromossomos: estrutura e função. Ci-
togenética clínica: cromossomopatias numéricas e estruturais. Doenças metabóli-
cas hereditárias. Dismorfologia clínica. Defeitos congênitos. Modelos de herança. 
Doenças mendelianas e não mendelianas.

MÉDICO – ÁREA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Anatomia e fisiologia do aparelho genital e reprodutor feminino. Assistência à 
anticoncepção. Fisiologia da reprodução. Infecção genital. Corrimento genital. 
Vulvovaginites e cervicites. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Doença 
inflamatória pélvica. Exames complementares em ginecologia. Disfunção mens-
trual. Hemorragia intermenstrual. Dismenorréia. Amenorréia. Climatério. Mastolo-
gia. Medicina fetal. Avaliação da maturidade fetal. Drogas na gravidez. Infecções 
fetais. Diagnóstico do trabalho do parto. Isoimunização Rh e ABO. Hipertensão 
arterial na gestação. Avaliação fetal. Assistência ao pré-Natal de baixo e alto risco. 
A Prática da Amamentação. 

MÉDICO – ÁREA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária 
em Saúde; Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, 
do adulto e idoso; Identificação das fases evolutivas e assistência aos transtor-
nos adaptativos 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-puerperal; Cuidados ao recém-nascido normal e condução da pue-
ricultura; 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 diagnósti-
co na atividade clínica diária; Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns 
na prática ambulatorial; Diagnóstico das patologias cirúrgicas mais freqüentes e 
encaminhamentos necessários; Orientação pré e pós-operatória das intervenções 
cirúrgicas mais simples; Técnicas e cuidados 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; Reconheci-
mento e abordagem às crises familiares, evolutivas e não evolutivas, às disfun-
ções familiares no âmbito da Medicina de Família e Comunidade; 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 interdisciplinar; Ca-
dastro familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares; Gerencia-
mento de serviços de saúde; Montagem e operação de sistemas de informação 
na Atenção Primária à Saúde; Organização de arquivo médico; Montagem, orien-
tação e avaliação de sistema de referência e contra-referência; Atuação interse-
torial nos vários níveis de atenção à saúde; Estudos de prevalência e incidência 
de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua respon-
sabilidade; Estudos 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 trei-
namento de pessoal e educação 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 OFTALMOLOGIA

Doenças do anexo do globo ocular; Doenças conjuntiva; Doenças da córnea; 
Doenças 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 oftalmologia; Cirurgia em oftalmologia; Laser em oftalmologia; Glaucoma; 
Epidemiologia ocular; Pesquisa em oftalmologia; Embriologia Ocular. Anatomia 
da Órbita. Anatomo-Fisiologia do Globo Ocular. Inervação, Vascularização e Mus-
culatura. 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 Con-
frontação. Campimetria de Goldmann. Campimetria Computadorizada (Hum-
phrey). Exame de Lâmpada de Fenda (Biomicroscopia). Microscopia Especular de 
Córnea. Ceratometria. Ceratoscopia Computadorizada (Topografia de Córnea). 
Gonioscopia. Tonometria. Oftalmoscopia. Direta. Indireta. Com Lâmpada de Fen-
da. Ultra-sonografia. Paquimetria. Biometria Ultrassônica. Tomografia Computa-
dorizada da região orbitária; Código de Ética Médica; Preenchimento da Decla-
ração 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, lentes de contato 
e visão subnormal; Retina (deslocamento, doenças vasculares, doenças adquiri-
das e doenças hereditárias); Trauma ocular. 

MÉDICO – ÁREA REUMATOLOGIA 

Laboratório em reumatologia. Exames por imagem em reumatologia. Semiologia 
das doenças reumatológicas. Estruturas morfológicas e funcionais das articula-
ções. Auto-imunidade. Auto-anticorpos e sistema de complemento. Reumatismo 
de partes moles. Fibromialgia. Lombalgias. Osteoartrite. Osteoporose e osteo-
malácia. Osteopatias microcristalinas. Artrites infecciosas. Artrites secundárias a 
doenças crônicas. Artrite reumatóide. Espondilite anquilosante. Artropatia psori-
ática. Artrite reativa. Artrite das colopatias. Febre reumática. Síndrome do anti-
corpo antifosfolípide. Doença do Still do adulto. Reumatismo crônico da infância 
e adolescência. Lupus eritematoso sistêmico. Esclerose sistêmica. Síndrome de 
Sjögren. Doença mista do tecido conjuntivo. Vasculite sistêmica. Neoplasias ar-
ticulares. Miopatias inflamatórias. Antiinflamatórios esteróides. Drogas de ação 
lenta, modificadoras ou controladoras de doenças inflamatórias e osteartrite. 
Imunossupressores. 

MÉDICO – ÁREA PSIQUIATRIA

CONHECIMENTOS EM PSIQUIATRIA CLÍNICA, ENVOLVENDO: Psicopatologia ge-
ral: 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 labora-
torial, eletroencefalograma e neuroimagem). Noções de testes psicodiagnósticos 
(de inteligência e de personalidade) e de testes neuropsicológicos. Nosografia 
Psiquiátrica: bom conhecimento das principais síndromes psiquiátricas (esquizo-
frenia, transtornos afetivos maiores, síndromes depressivas e ansiosas, quadros 
neuróticos e somotoformes, transtornos de personalidade, dependência ao álco-
ol 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 comorbidade. Conhecimentos elementares das 
principais síndromes neurológicas. . Psicofarmacologia e outros tratamentos bio-
lógicos: conhecimentos dos principais grupos de medicamentos psicofarmacoló-
gicos, indicações clínicas, toxicidade, efeitos colaterais, doses utilizadas, tempo de 
manutenção, interação medicamentosa. Indicações, contra-indicações da eletro-
convulsoterapia. Efeitos psiquiátricos de medicamentos usados na clínica geral. . 
Conhecimentos básicos dos princípios e das técnicas psicoterapêuticas: noções 
fundamentais de psicoterapaia, aliança terapêutica, setting, contrato, transfe-
rência e contratransferência, noções de psicoterapia de apoio, de psicoterapias 
breves e focais, conhecimentos básicos de técnicas comportamentais e cogniti-
vas. Indicação dos diferentes tipos de psicoterapia para os diferentes grupos de 
pacientes (por diagnóstico, idade, comorbidades, etc). Conhecimentos 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: Le-
gislação brasileira, laudo pericial, interdição, relacionamento com a justiça. Co-
nhecimentos precisos do Código de Ética Médica. Implicações éticas e legais de 
fornecimento de atestados relatórios e laudos.  Ética no relacionamento médico-
paciente e médico-equipe de saúde.

MÉDICO – ÁREA URGÊNCIA: PRÉ - HOSPITALAR FIXO E MÓVEL

Atendimento Pré–Hospitalar em Traumatologia e Urgências e Emergências Car-
diológicas. Afogamento. Anafilaxia. Choque. Intoxicações Agudas. Queimaduras. 
Síndrome de Abstinência do Álcool. ECG – Interpretação. Reanimação Cardiores-
piratória. 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 Diges-
tiva. Pancreatite Aguda. Emergências em Hematologia, Leptospirose e Dengue. 
Infecção do Trato Urinário. Cólica Nefrética. Meningites. Convulsões. Acidente Vas-
cular Cerebral. Pneumotórax. Pneumonias. Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica. Insuficiência Respiratória Aguda. Tromboembolismo Pulmonar. Derrame 
Pleural. Urgências Traumáticas, Regulação Médica nas Urgências. 

IX – Cronograma de Eventos

11/04/2011 ATé 03/05/2011 PERíODO DE INSCRIÇÃO

19/06/2011
Realização da Prova Objetiva e Prova de Títulos (Cirurgião Dentista, Enfermeiro – 

área Saúde da Família, Farmacêutico e Terapeuta Ocupacional)

11/04/2011 ATé 03/05/2011 PERíODO DE INSCRIÇÃO

21/06/2011 Divulgação do gabarito

22 e 24/06/2011 Período para interposição de recursos contra o gabarito

09/07/2011 Resultado dos recursos contra o gabarito

16/07/2011 Resultado das Provas Objetivas, da pontuação dos títulos e classificação

18 e 19/07/2011
Período para interposição de recursos contra a nota da prova objetiva, da 

pontuação dos títulos e classificação

04/08/2011
Resultado dos recursos contra a nota da prova objetiva, da pontuação dos títulos  

e classificação

04/08/2011 Classificação Final

São Carlos, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

 COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna sem efeito os 
editais de Concursos Públicos nºs 340 a 369, publicados em 31 de março de 2011, 
em virtude dos fatos apontados no Processo nº 11.565/11. 
São Carlos, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NORMAS DOS CONCURSOS PARA O EMPREGO DE CIRURGIÃO DENTISTA, EN-
FERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA, FARMACÊUTICO, TERAPEUTA OCUPA-
CIONAL, MÉDICO NAS ÁREAS DE CARDIOLOGIA, CIRURGIA GERAL, CLÍNICA 
MÉDICA, GENETICISTA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDICINA DA FAMÍ-
LIA E COMUNIDADE,  OFTALMOLOGIA, REUMATOLOGIA, PSIQUIATRIA E UR-
GÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR FIXO E MÓVEL.

I – Do Concurso

A presente norma rege os Concursos Públicos para o emprego de Cirurgião Den-
tista, Enfermeiro – área Saúde da Família, Farmacêutico, Terapeuta Ocupacional, 
Médico nas áreas de Cardiologia, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Me-
dicina de Família e Comunidade, Neurologia, Oftalmologia, Pediatria, Perícia Mé-
dica, Psiquiatria e Urgência Pré-Hospitalar Fixo e Móvel, vinculada ao Edital dos 
Concursos Públicos nºs 356 ao 369. 

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

Cirurgião Dentista, Enfermeiro – área 
Saúde da Família, Farmacêutico, 
Terapeuta Ocupacional, 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

Políticas de Saúde 8
100

19/06/2011
13horas

Conhecimentos Específicos 42

II.2 Segunda Fase: Prova de Títulos.

1.1 A Prova de Títulos será de caráter classificatório e será realizada para Cirurgião 
Dentista, Enfermeiro – área Saúde da Família, Farmacêutico e Terapeuta Ocupa-
cional

1.2 A pontuação atribuída a cada documento-título será de acordo com a tabela 
seguinte:

Para o emprego de Cirurgião Dentista

TíTULOS
VALOR UNITáRIO 
A SER ATRIbUíDO

PONTUAÇÃO 
MáxIMA

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

30 pontos 30

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

30 pontos 30

Curso de Especialização em qualquer especialidade odontológica, 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC)

40 pontos 40

TOTAL 100

Para o emprego de Enfermeiro – área Saúde da Família

TíTULOS
VALOR UNITáRIO 
A SER ATRIbUíDO

PONTUAÇÃO 
MáxIMA

Residência Multiprofissional na área de Saúde da Família, reconhecida pelo 
Ministério de Educação e Cultura (MEC)

40 pontos 40

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

30 pontos 30

Curso de Especialização em qualquer área da Enfermagem, reconhecido pelo 
Ministério de Educação e Cultura (MEC)

30 pontos 30

TOTAL 100

Para o emprego de Farmacêutico

TíTULOS
VALOR UNITáRIO 
A SER ATRIbUíDO

PONTUAÇÃO 
MáxIMA

Curso de Graduação em Farmácia Bioquímica, reconhecido pelo Ministério 
de Educação e Cultura (MEC)

10 pontos 10
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TíTULOS
VALOR UNITáRIO 
A SER ATRIbUíDO

PONTUAÇÃO 
MáxIMA

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

25 pontos 25

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

25 pontos 25

Curso de Especialização (Pós graduação latu sensu) com 360 horas 
reconhecido pelo MEC, na área de Dispensação, Atenção e Assistência 

Farmacêutica
40 pontos 40

TOTAL 100

Para o emprego de Terapia Ocupacional

TíTULOS
VALOR UNITáRIO 
A SER ATRIbUíDO

PONTUAÇÃO 
MáxIMA

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

30 pontos 30

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

30 pontos 30

Curso de Especialização em qualquer área da Terapia Ocupacional, 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC)

40 pontos 40

TOTAL 100

a) O candidato deverá entregar cópias dos títulos devidamente autenti-
cadas.
b) Os títulos somente serão considerados se concluídos até a data mar-
cada para inscrição.
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 19/06/2011, 
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 Pes-
soal – 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. 
2. O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP 
- http://www.vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.sao-
carlos.sp.gov.br.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência 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 ci-
tados, 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 espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equi-
pamento eletrônico.
7. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a re-
alização das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou 
terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acom-
panhamento de um fiscal.
9. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de ca-
neta 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 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 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. Do cronograma para a entrega de títulos:

1.1. Os candidatos ao emprego de Cirurgião Dentista, Enfermeiro – área Saúde da 
Família, Farmacêutico e Terapeuta deverão entregar os títulos na data da realiza-
ção da Prova Objetiva, em 19/06/2011, 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 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 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 
instituições credenciadas no território nacional e deverão vir acompanhados da 
correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado, em cópias auten-
ticadas.
7. As cópias autenticadas dos títulos entregues não serão devolvidas ao candi-
dato.

IV- Do Julgamento das Provas 

1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pon-
tos 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 para os empregos de Cirurgião 
Dentista, Enfermeiro – área Saúde da Família, Farmacêutico e Terapeuta variará 
de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. O somatório 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 candi-
datos 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 in-
terpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Pú-
blico 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 seguir 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 
seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
candidatos 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 des-
classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilita-
ção.
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 sobera-
na 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 funda-
mentação 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 ou-
tro 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, ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas de Políticas de Saúde 
e Conhecimentos Específicos para os candidatos ao emprego de Médico. Para o 
emprego de Cirurgião Dentista, Enfermeiro – área Saúde da Família, Farmacêutico 
e Terapeuta Ocupacional a nota final será composta pela soma dos pontos da Pro-
va Objetiva (que terá peso 1), ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas 
de Políticas de Saúde e Conhecimentos Específicos somado a nota da Prova de 
Títulos (que terá peso 1).
2. 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).
 2.1 Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüi-
da para justificar a concessão de readaptação da função, bem como aposentado-
ria por invalidez.
3. 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, 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.
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 profissional 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. Serão publicadas 2 (duas) listas, sendo uma geral e uma especial, das 
quais serão excluídos os portadores de necessidades especiais considerados inap-
tos 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:
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, me-
diante comprovação  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 
seguintes 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 
desclassificação da lista, exclusivamente para fins de contratação por tempo de-
terminado, podendo ser convocado para assumir emprego efetivo.
4.3 A remuneração devida aos servidores contratados por prazo determinado 
deverá ser a mesma recebida pelos demais servidores da prefeitura, com os be-
nefícios previstos em Lei.
4.4 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.
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 comunica-
da 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 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CIRURGIÃO DENTISTA

Odontopediatria: 
Morfologia dos dentes decíduos. Diferença entre os dentes permanentes e decí-
duos. Características anatômicas dos dentes decíduos: características da dentição 
decídua; desenvolvimento da dentição mista; implicações clínicas no desenvol-
vimento das dentições decíduas e mistas; reabilitação bucal e manejo cirúrgico; 
técnicas de anestesia local em odontologia; cirúrgica em odontopediatria; trata-
mento endodôntico em dentes decíduos; capeamento pulpares; pulpotomias; 
pulpotomias com formocresol e técnicas de trabalho; pulpectomias em dentes 
decíduos; tratamento de dentes decíduos com polpa mortificada; lesões traumá-
ticas em dentes decíduos e permanentes jovens.
Endodontia:
Estudo e diagnóstico das alterações pulpares e periapicais. Etiopatogenia das al-
terações pulpares. Etiopatogenia das alterações periapicais. Conhecimentos bá-
sicos necessários ao diagnóstico. Seleção de casos para Tratamento Conservador 
da polpa viva.
Cirurgia:Anestesia local. Exodontia.
Semiologia:Diagnóstico em patologia bucal: o processo do diagnóstico; exame 
clínico; exames complementares; semiologia da boca; lesões ulcerativas e vesi-
co-bolhosas; lesões brancas; doenças infecciosas; semiologia do câncer bucal; 
manifestações de doenças sistêmicas; estomatologia pediátrica; estomatologia 
geriátrica.
Farmacologia:Vias de administração de drogas. Normas de receituário e de no-
tificação de receita. Bases farmacológicas para prática clínica. Uso clínico dos 
antimicrobianos. Pacientes que requerem cuidados especiais.Saúde Bucal e Pre-
ventiva, Ética, Dentística:Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Nutrição, 
dieta e cárie. Diagnóstico. Tratamento da doença cárie. Controle da placa dental 
realizado pelo paciente. Flúor sistêmico, aspectos básicos, toxicológicos e clínicos. 
Ciclo restaurador repetitivo. Dentística e manutenção de Saúde Bucal. Promoção 
de saúde em odontopediatria. Bioética em Odontologia. Considerações clínicas e 
laboratoriais sobre a reatividade de compostos fluoretados aplicados no esmalte 
dental humano. Materiais Dentários: Resinas para restauração. Amálgama dental: 
a) estrutura e propriedades; b) considerações técnicas.Cimentos odontológi-
cos para restaurações e proteção pulpar. Materiais de acabamento e polimento. 
Periodontia:Anatomia do periodonto. Placa dental e cálculo dental. Microbiolo-
gia da doença periodontal associada à placa. Doença periodontal em crianças e 
adultos jovens. 

FARMACÊUTICO

1. Legislação Farmacêutica e Ética Profissional: Medicamentos controlados e 
entorpecentes; Portaria 344/98 SVS/MS, Lei nº 9787 de 10 de fevereiro de 1999; 
Medicamentos genéricos; 2. Farmácia Ambulatorial e Hospitalar: Seleção e me-
dicamentos; Aquisição, produção, controle, armazenamento e conservação de 
medicamentos; Distribuição de medicamentos e controle de consumo; Informa-
ções sobre medicamentos; 3. Farmacologia Geral: Princípios gerais e farmacociné-
ticas;  Princípios gerais e farmacodinâmicos;  Interações de medicamentos;  Me-
dicamentos que atuam em vários sistemas;  Medicamentos que atuam em vários 
aparelhos; Grupos especiais de medicamentos (antiinflamatórios, antipiréticos, 
antibióticos, quimioterápicos, antimicrobianos, antivirais, autacóides, hormônios, 
antissépticos e desinfetantes, nutrição e vitaminas); 4. Farmacotécnica: Definição 
e objetivos da farmacotécnica; Conceitos básicos em farmacotécnica; Classifica-
ção dos medicamentos; Vias de administração; Conservação, dispensação e acon-
dicionamento de medicamentos; Medidas de doses de medicamentos; Formas 
farmacêuticas; Preparações de soluções não estéreis; Preparações de soluções 
estéreis, (inclusive NPP e QT); 5. Controle de Qualidade: Fundamentos teóricos; 
Testes biológicos; Testes físicos; Métodos químicos; 6. Controle de Infecção Hospi-
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talar: Agentes químicos no controle de infecção hospitalar; Comissão de controle 
de infecção hospitalar; Comissão de farmácia terapêutica; 7. Assistência Farma-
cêutica: No dispensário; Relações com equipes e usuários; RENAME.

ENFERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA

Programa:Enfermagem Clínica nas áreas de Saúde da Mulher, Criança, Adulto e 
Idoso, considerando as afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde; 
Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e 
idoso; Assistência de Enfermagem à gestação normal, identificando os diferentes 
tipos de risco; Cuidados de Enfermagem ao recém-nascido normal e condução 
da puericultura; Técnicas de Suporte Básico de Vida; Técnica de realização do Exa-
me de Papanicolaou; Auto Exame de mama; Cuidados de enfermagem relativa às 
cirurgias ambulatoriais mais simples; Técnicas de Desinfecção e Esterilização na 
Atenção Básica; Relação das Doenças de Notificação Compulsória no Estado de 
São Paulo; Ações de Vigilância Epidemiológica na Atenção Básica; Conhecimento 
sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar; 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; Desenvol-
vimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar; Cadastro fami-
liar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares; Gerenciamento de 
serviços de saúde; Montagem e operação de sistemas de informação na Aten-
ção 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; 
Estudos de demanda e de aspectos específicos da unidade, visando sua adequa-
ção à clientela; Implementação, controle e avaliação do programa de imunização 
da unidade; Orientação e implementação de atividades de treinamento de pesso-
al e educação permanente para a equipe de saúde; Programa de Saúde da Criança 
– disponível para consulta no site da Prefeitura Municipal de São Carlos (www.
saocarlos.sp.gov.br); Programa de Saúde da Mulher - disponível para consulta no 
site da Prefeitura Municipal de São Carlos (www.saocarlos.sp.gov.br) Atenção Bá-
sica à Saúde: Programa de Saúde da Família como estratégia de reorientação da 
Atenção Básica à Saúde.

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Anamnese, Avaliação, Evolução, Programação (objetivos, aplicação dos recursos, 
métodos terapêuticos). Perspectivas de atuação da terapia ocupacional para a 
próxima década. Relação terapeuta-paciente-instituição (equipe, normas institu-
cionais, etc).
Infância/Adolescência: Comportamento ocupacional e o papel social da criança 
e do adolescente em situação de normalidade e de risco. Desenvolvimento das 
AVDs: teoria e prática/ programação de atividades: Escola e deficiência, Inclusão; 
Jogos e atividades, família e deficiência, sexualidade e deficiência, deficiência 
mental, problemas de aprendizagem, deficências sensoriais, deficiência visual, 
drogadição/abuso/ prostituição/ delinqüência, doença mental infantil/autismo, 
bebê de risco/ intervenção precoce, paralisia cerebral.
Adulto/Idoso:  Papel social do adulto e do idoso. Memória, dor, ansiedade, stress, 
morte, saúde do trabalhador: aspectos bio-psico-sociais,  relacionando-os com os 
indivíduos adultos e gerontinos. Atuação da terapia ocupacional, traçando parale-
los com diferentes disfunções e os aspectos  psico-sociais do adulto e idoso.  AVC, 
LER/DORT. Psicopatologias. O papel profissional no contexto do atendimento do 
adulto-idoso. Grupos e Terapia Ocupacional – teorias e técnicas.

MÉDICO – ÁREA CIRURGIA GERAL 
Bases da cirurgia: respostas endócrinas e metabólicas ao trauma. Equilíbrio hidro-
eletrolítico e nutrição. Choque. Infecção e cirurgia. A cirurgia e a ética médica. Ci-
rurgia do tórax, traqueia e tireoide. Diagnóstico e conduta em: hemotórax, pneu-
motórax, empiema pleural. Tórax instável: conduta. Traqueostomias: indicações 
e técnica. Conduta no nódulo “frio” de tireoide. Cirurgia do aparelho digestivo: 
disfagia: orientação propedêutica. Lesões cáusticas: atendimento inicial. Mega-
esôfago: Classificação e conduta. Neoplasia de esôfago: clínica e estadiamento. 
Doença péptica: fisiopatologia e terapêutica. Doença péptica: indicações do 
tratamento cirúrgico. Neoplasia gástrica: conduta na lesão precoce. Megacólon 
chagásico: diagnóstico e conduta. Doença diverticular do cólon: clínica e trata-
mento. Neoplasia do cólon: manifestações clínicas. Diagnóstico e conduta na 
colecistopatia calculosa. Conduta na coledocolitíase. Colangite aguda: fisiopa-
tologia e tratamento. Colecistite aguda: indicação cirúrgica. Pancreatite aguda: 
tratamento quadro inicial. Abdômen agudo: abordagem diagnóstica. Cirurgia dos 
vasos periféricos: conduta na trombose venosa profunda. Síndrome pós-flebítica: 
fisiopatologia/ tratamento. Cirurgia plástica e reconstrutora: tratamento inicial do 
grande queimado. Síndrome de Fournier: abordagem terapêutica. Cirurgia da pa-
rede abdominal: conduta nas hérnias inguinocrurais. Técnicas para correção das 
hérnias incisionais.

MÉDICO – ÁREA CARDIOLOGIA

Semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia. Insuficiên-
cia cardíaca congestiva: fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas, 
síncope, morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, marcapassos. Hi-
pertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale.Hipertensão 
arterial: fisiopatologia, diagnóstico, terapia. Cardiopatias congênitas em adultos 
e crianças. Valvopatias. Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fi-
siopatologia, angina estável e instável, infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopa-
tias. Tumores cardíacos, doenças do pericárdio, doenças da aorta. Avaliação pré-
operatória. Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas, hematológicas, 
neurológicas. Eletrocardiografia clínica. Exames complementares em cardiologia. 
Métodos diagnósticos não-invasivos em cardiologia.

MÉDICO – ÁREA CLINICA MÉDICA

Doenças dermatológicas: Micoses superficiais mais comuns e onicomicoses. In-
fecções bacterianas e Erisipela. Escabiose, Pediculose. Eczema. Dermatite de con-
tato. Urticária. Doenças cardiovasculares: Doença reumática. Insuficiência arterial 
periférica. Tromboses venosas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: Hipertensão arterial sistê-
mica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva. Doenças Respi-
ratórias: Bronquite aguda e crônica. Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
Pneumonia. Tuberculose. Neoplasias. Insuficiência Respiratória Aguda. Trombo-
embolismo Pulmonar. 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. Nefroli-
tíase. Infecções urinárias. Doenças metabólicas e endocrinológicas: Desnutrição. 
Diabetes mellitus.Doenças da Tireóide. Obesidade. Doenças hematológicas: Ane-
mias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas. Leucopenia. Púrpuras. Distúrbios 
de coagulação. Leucemias e linfomas. Doenças reumáticas: Osteoartrose. Doença 

reumatóide juvenil. Gota. Lupus eritematoso sistêmico. Artrite infecciosa. Do-
enças neurológicas: Cefaléias. Epilepsia. Acidente vascular cerebral. Meningites. 
Neuropatias periféricas. Doenças psiquiátricas: Alcoolismo. Pânico. Depressão. 
Surtos Psicóticos. Doenças infecciosas e transmissíveis: Hanseníase. Doenças 
sexualmente transmissíveis. AIDS. Leishmaniose. Leptospirose. Doença menin-
gocócica. Viroses. Dengue, Tuberculose e Hanseníase. Interpretação de exames 
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 GENETICISTA 

Fundamentos da genética médica: genes e cromossomos: estrutura e função. Ci-
togenética clínica: cromossomopatias numéricas e estruturais. Doenças metabóli-
cas hereditárias. Dismorfologia clínica. Defeitos congênitos. Modelos de herança. 
Doenças mendelianas e não mendelianas.

MÉDICO – ÁREA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Anatomia e fisiologia do aparelho genital e reprodutor feminino. Assistência à 
anticoncepção. Fisiologia da reprodução. Infecção genital. Corrimento genital. 
Vulvovaginites e cervicites. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Doença 
inflamatória pélvica. Exames complementares em ginecologia. Disfunção mens-
trual. Hemorragia intermenstrual. Dismenorréia. Amenorréia. Climatério. Mastolo-
gia. Medicina fetal. Avaliação da maturidade fetal. Drogas na gravidez. Infecções 
fetais. Diagnóstico do trabalho do parto. Isoimunização Rh e ABO. Hipertensão 
arterial na gestação. Avaliação fetal. Assistência ao pré-Natal de baixo e alto risco. 
A Prática da Amamentação. 

MÉDICO – ÁREA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária 
em Saúde; Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, 
do adulto e idoso; Identificação das fases evolutivas e assistência aos transtor-
nos adaptativos 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-puerperal; Cuidados ao recém-nascido normal e condução da pue-
ricultura; 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 diagnósti-
co na atividade clínica diária; Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns 
na prática ambulatorial; Diagnóstico das patologias cirúrgicas mais freqüentes e 
encaminhamentos necessários; Orientação pré e pós-operatória das intervenções 
cirúrgicas mais simples; Técnicas e cuidados 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; Reconheci-
mento e abordagem às crises familiares, evolutivas e não evolutivas, às disfun-
ções familiares no âmbito da Medicina de Família e Comunidade; 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 interdisciplinar; Ca-
dastro familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares; Gerencia-
mento de serviços de saúde; Montagem e operação de sistemas de informação 
na Atenção Primária à Saúde; Organização de arquivo médico; Montagem, orien-
tação e avaliação de sistema de referência e contra-referência; Atuação interse-
torial nos vários níveis de atenção à saúde; Estudos de prevalência e incidência 
de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua respon-
sabilidade; Estudos 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 trei-
namento de pessoal e educação 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 OFTALMOLOGIA

Doenças do anexo do globo ocular; Doenças conjuntiva; Doenças da córnea; 
Doenças 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 oftalmologia; Cirurgia em oftalmologia; Laser em oftalmologia; Glaucoma; 
Epidemiologia ocular; Pesquisa em oftalmologia; Embriologia Ocular. Anatomia 
da Órbita. Anatomo-Fisiologia do Globo Ocular. Inervação, Vascularização e Mus-
culatura. 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 Con-
frontação. Campimetria de Goldmann. Campimetria Computadorizada (Hum-
phrey). Exame de Lâmpada de Fenda (Biomicroscopia). Microscopia Especular de 
Córnea. Ceratometria. Ceratoscopia Computadorizada (Topografia de Córnea). 
Gonioscopia. Tonometria. Oftalmoscopia. Direta. Indireta. Com Lâmpada de Fen-
da. Ultra-sonografia. Paquimetria. Biometria Ultrassônica. Tomografia Computa-
dorizada da região orbitária; Código de Ética Médica; Preenchimento da Decla-
ração 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, lentes de contato 
e visão subnormal; Retina (deslocamento, doenças vasculares, doenças adquiri-
das e doenças hereditárias); Trauma ocular. 

MÉDICO – ÁREA REUMATOLOGIA 

Laboratório em reumatologia. Exames por imagem em reumatologia. Semiologia 
das doenças reumatológicas. Estruturas morfológicas e funcionais das articula-
ções. Auto-imunidade. Auto-anticorpos e sistema de complemento. Reumatismo 
de partes moles. Fibromialgia. Lombalgias. Osteoartrite. Osteoporose e osteo-
malácia. Osteopatias microcristalinas. Artrites infecciosas. Artrites secundárias a 
doenças crônicas. Artrite reumatóide. Espondilite anquilosante. Artropatia psori-
ática. Artrite reativa. Artrite das colopatias. Febre reumática. Síndrome do anti-

corpo antifosfolípide. Doença do Still do adulto. Reumatismo crônico da infância 
e adolescência. Lupus eritematoso sistêmico. Esclerose sistêmica. Síndrome de 
Sjögren. Doença mista do tecido conjuntivo. Vasculite sistêmica. Neoplasias ar-
ticulares. Miopatias inflamatórias. Antiinflamatórios esteróides. Drogas de ação 
lenta, modificadoras ou controladoras de doenças inflamatórias e osteartrite. 
Imunossupressores. 

MÉDICO – ÁREA PSIQUIATRIA

CONHECIMENTOS EM PSIQUIATRIA CLÍNICA, ENVOLVENDO: Psicopatologia ge-
ral: 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 labora-
torial, eletroencefalograma e neuroimagem). Noções de testes psicodiagnósticos 
(de inteligência e de personalidade) e de testes neuropsicológicos. Nosografia 
Psiquiátrica: bom conhecimento das principais síndromes psiquiátricas (esquizo-
frenia, transtornos afetivos maiores, síndromes depressivas e ansiosas, quadros 
neuróticos e somotoformes, transtornos de personalidade, dependência ao álco-
ol 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 comorbidade. Conhecimentos elementares das 
principais síndromes neurológicas. . Psicofarmacologia e outros tratamentos bio-
lógicos: conhecimentos dos principais grupos de medicamentos psicofarmacoló-
gicos, indicações clínicas, toxicidade, efeitos colaterais, doses utilizadas, tempo de 
manutenção, interação medicamentosa. Indicações, contra-indicações da eletro-
convulsoterapia. Efeitos psiquiátricos de medicamentos usados na clínica geral. . 
Conhecimentos básicos dos princípios e das técnicas psicoterapêuticas: noções 
fundamentais de psicoterapaia, aliança terapêutica, setting, contrato, transfe-
rência e contratransferência, noções de psicoterapia de apoio, de psicoterapias 
breves e focais, conhecimentos básicos de técnicas comportamentais e cogniti-
vas. Indicação dos diferentes tipos de psicoterapia para os diferentes grupos de 
pacientes (por diagnóstico, idade, comorbidades, etc). Conhecimentos 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: Le-
gislação brasileira, laudo pericial, interdição, relacionamento com a justiça. Co-
nhecimentos precisos do Código de Ética Médica. Implicações éticas e legais de 
fornecimento de atestados relatórios e laudos.  Ética no relacionamento médico-
paciente e médico-equipe de saúde.

MÉDICO – ÁREA URGÊNCIA: PRÉ - HOSPITALAR FIXO E MÓVEL

Atendimento Pré–Hospitalar em Traumatologia e Urgências e Emergências Car-
diológicas. Afogamento. Anafilaxia. Choque. Intoxicações Agudas. Queimaduras. 
Síndrome de Abstinência do Álcool. ECG – Interpretação. Reanimação Cardiores-
piratória. 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 Diges-
tiva. Pancreatite Aguda. Emergências em Hematologia, Leptospirose e Dengue. 
Infecção do Trato Urinário. Cólica Nefrética. Meningites. Convulsões. Acidente Vas-
cular Cerebral. Pneumotórax. Pneumonias. Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica. Insuficiência Respiratória Aguda. Tromboembolismo Pulmonar. Derrame 
Pleural. Urgências Traumáticas, Regulação Médica nas Urgências. 

IX – Cronograma de Eventos

11/04/2011 ATé 03/05/2011 PERíODO DE INSCRIÇÃO

19/06/2011
Realização da Prova Objetiva e Prova de Títulos (Cirurgião Dentista, Enfermeiro – 

área Saúde da Família, Farmacêutico e Terapeuta Ocupacional)

21/06/2011 Divulgação do gabarito

22 e 24/06/2011 Período para interposição de recursos contra o gabarito

09/07/2011 Resultado dos recursos contra o gabarito

16/07/2011 Resultado das Provas Objetivas, da pontuação dos títulos e classificação

18 e 19/07/2011
Período para interposição de recursos contra a nota da prova objetiva, da 

pontuação dos títulos e classificação

04/08/2011
Resultado dos recursos contra a nota da prova objetiva, da pontuação dos títulos  

e classificação

04/08/2011 Classificação Final

São Carlos, 30 de março de 2011.
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 
determinação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. Duarte Filho, a aber-
tura de inscrições para os Concursos Públicos para os empregos abaixo discrimi-
nados, a serem realizados por meio da “Fundação para o Vestibular da Universida-
de Estadual Paulista ”Júlio de Mesquita Filho” - VUNESP.

I – Do Emprego e Vaga

CONCURSO 
PúbLICO Nº

EMPREgO VAgAS
JORNADA DE 
TRAbALhO*

VENCIMENTO 
PADRÃO **

PRé-REqUISITOS

346 Contador
Cadastro 
reserva 

***

40 horas 
semanais

R$ 
2.536,00

Bacharelado em Ciências Contábeis 
e Registro no Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado de 

São Paulo

347
Engenheiro – 

área Civil
1

40 horas 
semanais

R$ 
2.536,00

Curso Superior Completo em 
Engenharia Civil e Registro no 

Conselho competente

348
Fiscal de 

Tributos****
2

40 horas 
semanais

R$ 
1.337,00

Curso Superior completo, 
reconhecido pelo MEC

349
Monitor – área 

Dança
1

40 horas 
semanais

R$ 
1.934,00

Licenciatura em Dança ou 
Licenciatura em Artes com 

habilitação em Dança

350 Museólogo
Cadastro 
reserva

***

40 horas 
semanais

R$ 
2.073,,00

Bacharelado ou Licenciatura plena 
em Museologia e Registro no 

COREM ou                    
Diplomados em Mestrado e 

Doutorado em Museologia, por 
escolas ou cursos devidamente 
reconhecidos pelo Ministério da 

Educação e Registro no COREM ou                                  
Diplomados em outros cursos 
de nível superior que, em 18 

de dezembro de 1984, contem, 
pelo menos, 5 (cinco) anos de 

exercício de atividades técnicas 
de Museologia, devidamente 

comprovados e Registro no COREM



São Carlos

DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 5 de abril de 2011 

www.saocarlos.sp.gov.br 15SÃO CARLOS
PREFEITURA DE

* Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/ou no-
turnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Administração.
** Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento pa-
drão por força da Lei 13771/06.
***Tendo em vista que se encontra em validade concurso regido pelos editais nºs 
212 e 281, a convocação de candidatos habilitados neste edital 
para os empregos de Contador e Museólogo fica condicionada ao esgotamento 
do cadastro formado pelos candidatos aprovados e não convocados
 nos editais mencionados ou ao término da validade dos referidos concursos.
    **** Gratificação de Produtividade Fiscal, até o limite de 100% do salário padrão, 
concedida com base em sistema de pontuação estabelecidas pela Lei Municipal 
nº 12924 de 14/12/01.

I.1. Das Atribuições Gerais dos Empregos

CONTADOR: Realiza serviços de contabilidade da Prefeitura. Realiza os fechamen-
tos de balancetes mensais de receitas e despesas. Realiza o controle das contas 
extra-orçamentárias.
Controla o arquivo e registro de contas especiais: educação, saúde e fundos e ou-
tras pertinentes. Elabora os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Elabora os 
relatórios do SISTN (Sistema do Tesouro Nacional). Acompanhamento e controle 
de prazos editados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Atendimento e controle 
das exigências da auditoria eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (AUDESP). Executa outras tarefas correlatas ao emprego determinadas pelo 
superior imediato.

ENGENHEIRO - ÁREA CIVIL: Elaboração e análise de projetos de engenharia. Levan-
tamentos de quantitativos de materiais, mão de obra, serviços e equipamentos; 
Composição de preços e elaboração de cronogramas físico-financeiros. Aplicar 
as normas, restrições, especificações e orientações previstas na ABNT, nas Leis 
Federal, Estadual e Municipal de Uso e Ocupação do Solo, no Código Sanitário 
Estadual, nas normas do Corpo de Bombeiros, nas Leis de Preservação Ambien-
tal e no Código das Águas, na análise e na aprovação de projetos de engenharia 
civil e 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 Social. Executar medi-
ções 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.

FISCAL DE TRIBUTOS: Compete privativamente:
A Tributação, fiscalização, constituição do crédito tributário mediante lançamen-
to, arrecadação e cobrança administrativa de quaisquer espécies tributárias; O 
gerenciamento dos cadastros fiscais, das informações econômico-fiscais e demais 
bancos de dados de contribuintes, autorizando e homologando sua implantação 
e atualização; O Gerenciamento dos repasses de tributos das esferas federal e 
estadual, como a fiscalização tributária estabelecida em convênio, dentro da sua 
jurisdição; O planejamento da ação fiscal; A consultoria e orientação tributária, 
inclusive em plantões fiscais; A emissão de pareceres conclusivos em processos 
administrativos sobre regularidades ou irregularidades fiscais, cadastrais ou cor-
relatas, relativos a estabelecimentos ou pessoas sujeitos à imposição tributária;
Compete ainda: 
A realização de diligências para o cumprimento de suas atribuições; Lavrar termo 
de início de ação fiscal, notificações, intimações, auto de infração, aplicação de 
multas; Realizar levantamento de serviço fiscal básico, verificar e analisar livros 
contábeis e outros documentos auxiliares à fiscalização; Elaborar planilhas de le-
vantamento fiscal e cálculo de impostos devidos; Emitir documentos necessários 
à ação fiscal, inclusive relatórios de controle e acompanhamento, inscrição, cance-
lamento e alteração de razão social; Informar e dar parecer para decisão superior 
em processos e relatórios à ação fiscal, inclusive quando objeto de mandatos de 
segurança e ação jurídicas em geral; Executar outras atividades inerentes à área 

fiscal a critério da Administração Superior.

MONITOR – ÁREA DANÇA: Desenvolver processos de criação em dança, que su-
pere os modelos tradicionais em um ensino de dança crítico e transformador que 
trace relações multifacetadas entre corpo, indivíduo, arte, territórios de vida. Ins-
trumentalizar e construir conhecimentos sobre e através da dança com os parti-
cipantes. Trabalhar os conteúdos específicos da dança: aspectos e estruturas do 
aprendizado do movimento (coreologia, consciência corporal e condicionamento 
físico); disciplinas que contextualizem a dança (história, estética, apreciação e crí-
tica, sociologia, antropologia, música, assim como saberes de anatomia, fisiologia 
e cinesilogia) e possibilidades de vivenciar a dança em si (repertórios, improvisa-
ção e composição coreográfica).

MUSEÓLOGO: Planejar, organizar, administrar e supervisionar as ações dos mu-
seus, tanto na área de salvaguarda como na área de comunicação em consonân-
cia com o diretor oficial. Executar todas as atividades concernentes ao bom fun-
cionamento dos museus, na área de salvaguarda deverá: manter a base de dados 
“Memória Virtual” atualizada; executar a documentação das peças que compõe 
o acervo museológico preenchendo termos de doação e fichas catalográficas, 
garantir a manutenção da documentação digital do acervo, executar as ações 
de higienização do acervo, tanto da reserva técnica como da exposição. Coletar, 
conservar, preservar e divulgar o acervo museológico. Desenvolver um plano de 
trabalho para restauração do acervo do museu; Definir o espaço museológico 
adequado à apresentação e guarda das coleções; Realizar perícias destinadas a 
apurar o valor histórico, artístico ou científico de bens museológicos, bem como 
sua autenticidade; Supervisionar o trabalho de conservação e preservação do 
acervo. Na área de comunicação deverá: Promover estudos e pesquisas sobre 
acervos museológicos; manter atualizada a mala direta do museu; produzir textos 
para exposições, e outras atividades correlatas, sobre o acervo, quando for soli-
citado; Informar seu diretor oficial sobre o deslocamento irregular de bens cul-
turais; Prestar serviços de consultoria e assessoramento na área de Museologia;. 
Orientar, supervisionar e executar programas de treinamento, aperfeiçoamento, 
como atividade de formação cultural em pesquisas históricas de documentação, 
informações históricas e artísticas; Orientar a realização de seminários, colóquios, 
concursos, exposições e de outras atividades de caráter museológico. Elaborar 
pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos e trabalhos sobre assuntos históri-
cos e artísticos; Atender o público visitante ou pesquisador; dando informações 
sobre o funcionamento do museu e sobre suas atividades, gerenciar a agenda das 
visitas monitoradas, acompanhar ou realizar as monitorias; Desempenhar outras 

atividades correlatas e afins.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 11/04/2011 às 16 horas de 
03/05/2011 (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 11/04/2011 as 16 horas de  03/05/2011;
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 encerramen-
to das inscrições 03/05/2011. Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente de-
verá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite 
do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pa-
gamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar 
a situação 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 
(03/05/2011). Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em 
contato com o Disque 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 au-
tenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente 
à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 03/05/2011, a ficha de inscrição não esta-
rá mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa 
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento 
ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 
11/04/2011 a 03/05/2011, ou por qualquer outro meio não especificado neste 
Edital.
2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser 
efetuado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo especificados:

CONCURSO PúbLICO N.º EMPREgO TAxA

346 Contador 

R$ 70,00

347 Fiscal de Tributos

348 Engenheiro – área Civil

349 Monitor – área Dança

350 Museólogo

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscri-
ção.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva 
compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anu-
lada.
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 ban-
cárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente.
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 Fun-
dação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas in-
formações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requeri-
mento de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades 
especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obe-
decer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Can-
didatos 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 bra-
ço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à 
Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Bran-
ca - 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 
solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exi-
gências contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conse-
qüências 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 des-
de que em condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das 
funções pertinentes 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 
condição 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 especi-
ficar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de 
inscrição 11/04/2011 a 03/05/2011 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 ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Do-
ença – CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especi-
ficação 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 infe-
rioridade 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 visu-
al passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 
atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é 
obstativa 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, 
avaliação, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justi-
ficar a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por 
invalidez.
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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia 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 e o proces-
samento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanhamento dos traba-
lhos 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 con-
dições 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 vi-
gência deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades especiais, 
desde que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resul-
tante 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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático de 
contratação.
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, obe-
decendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário Ofi-
cial 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 
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 docu-
mentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoal-
mente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Se-
cretaria 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, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NORMA DO CONCURSO PARA OS EMPREGOS DE
CONTADOR, ENGENHEIRO - ÁREA CIVIL, FISCAL DE TRIBUTOS, MONITOR – ÁREA 
DANÇA e MUSEÓLOGO

I – Do Concurso

A presente norma rege os Concursos Públicos para os empregos de Contador, 
Engenheiro Área Civil, Fiscal de Tributos, Monitor – área Dança e Museólogo vin-
culada ao Edital dos Concursos Públicos nºs 346 ao 350.

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 os 
empregos de Engenheiro – área Civil versará sobre Português, Matemática, e Co-
nhecimentos Específicos e serão elaboradas de acordo com a especificidade do 
emprego. 
 

EMPREgO PROVAS ITENS VALOR
DATA E hORáRIO DA 

PROVA ObJETIVA

CONTADOR

Português 10

100 
pontos

19/06/2011
13:00

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30
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PREFEITURA DE

ENgENhEIRO – áREA CIVIL

Português 10

100 
pontos

19/06/2011
13:00

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

 

FISCAL DE TRIbUTOS

Português 10

100 
pontos

19/06/2011
13:00

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

MONITOR – áREA DANÇA

Português 10

100 
pontos

19/06/2011
13:00

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

Museólogo

Português 10

100 
pontos

19/06/2011
13:00

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

III - Da Realização da Prova

III.1 – Da realização da Prova Objetiva
1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 19/06/2011, 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 Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na cidade de São Carlos, 
por qualquer motivo justificável, a Fundação VUNESP poderá aplicá-las em mu-
nicípios vizinhos.
1.2. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de con-
vocação 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 antece-
dência 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).
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.
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 
espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.
7 - 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. 
8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamen-
to 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 res-
postas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para 
correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de in-
teira responsabilidade 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 nenhu-
ma 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 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.

IV – Do Julgamento da Prova Objetiva

1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pon-
tos e terá caráter eliminatório e classificatório.
2. Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo:
2.1 50% das questões da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de 
Português e 50% das questões da Prova de Conhecimentos Específicos, para os 
empregos de Contador, Engenheiro – área Civil, Fiscal de Tributos, Monitor – área 
Dança e Museólogo;

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 in-
terpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Pú-
blico 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 seguir 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 

seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
candidatos 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 des-
classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilita-
ção.
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 sobera-
na 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 funda-
mentação 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 ou-
tro 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 argüi-
da para justificar a concessão de readaptação da função, bem como aposentado-
ria 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 
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.
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 pro-
fissional indicado pelo candidato.
6. 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.
7. 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.
8. Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de neces-
sidades 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:
I- Tiver mais Idade 
II- Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimento Espe-
cíficos
III- 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, me-
diante comprovação  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 
seguintes 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. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor co-
mum. 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. Sistema 
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.

CONTADOR

Conhecimentos Específicos – Campo de atuação da Contabilidade: conceitos, 
finalidades, técnicas, princípios contábeis fundamentais ( Resoluções CFC nºs 
750/93 e 1.282/10).
Patrimônio – Componentes patrimoniais: Ativo, Passivo e situação Líquida (Pa-
trimônio Líquido); equação fundamental do patrimônio; representação gráfica; 
fatos contábeis e variações patrimoniais. Contas: conceito, função e classificação; 
estrutura das contas.

Plano de Contas: conceito, composição, provisões e geral.
Escrituração: conceito, métodos e processos, lançamentos, elementos essenciais.
Balanço Patrimonial – conceito, finalidade, apresentação, conteúdo dos grupos 
e subgrupos, critérios de avaliação do ativo e passivo, levantamento do Balanço 
Patrimonial (Lei 6404/76  e posteriores alterações).
Contabilidade Pública e Orçamento: Lei de orçamento. Elaboração do orçamento. 
Registros Orçamentários. Receita: orçamentária, extra-orçamentária – suas ori-
gens e classificações. Receita efetiva. Receita por mutação patrimonial. Categorias 
econômicas. Fontes de receitas orçamentárias. Despesa: conceito. Despesa efe-
tiva. Despesa por mutação patrimonial. Plano Plurianual – conceito e aplicação. 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – conceito e aplicação. Classificação fun-
cional programática. Elementos de despesa: classificação da despesa. Reserva de 
dotação. Empenho, liquidação e pagamento. Dívida fundada e dívida flutuante. 
Créditos adicionais. Restos  a pagar. Sistemas de contas: orçamentário, financeiro 
e patrimonial. Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração de 
variações patrimoniais. Plano de Contas: características fundamentais, codificação 
da receita e da despesa, função das contas e escrituração ( Lei 4320/64 da Conta-
bilidade Pública).
Licitação – Leis nº 8666/93 e 8883/94 – conceitos, finalidade, princípios e objeto, 
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, modalidade, procedimento, anulação 
e revogação e normas gerais de licitação. Contratos Administrativos: conceitos, in-
terpretação, execução e inexecução, requisitos de validade, princípios fundamen-
tais de direito contratual, onerosos e gratuito, revisão e extinção dos contratos. 
Crédito Tributário: constituição do crédito tributário, lançamento, competência, 
modalidades, suspensão, extinção e exclusão. Tributo: definição – Impostos, taxas 
e contribuição de melhoria. Obrigação tributária: principal e acessória – concei-
to. Fato Gerador – hipótese e incidência e não incidência, isenção e imunidade, 
domicílio tributário. Competência tributária, sujeito ativo. Capacidade tributária: 
sujeito passivo, contribuinte e responsável, responsabilidade solidária, responsa-
bilidade  de terceiros.
Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Lei 9.717 de 27/11/1998 – Dispõe sobre regras gerais para a organização e o fun-
cionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos 
da Unia, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Esta-
dos e do Distrito Federal.
Lei Municipal 12.884 de 22/10/01 – Autoriza o Poder Executivo a implantar o uso 
de crachá para todos os funcionários públicos municipais
Decreto Municipal 130 de 20/04/07 – Dispõe sobre a avaliação de desempenho 
dos servidores em estágio probatório na administração direta.
Decreto Municipal 75 de 05/04/05 – Aprova o código de ética do servidor público 
municipal.

ENGENHEIRO – ÁREA CIVIL

Conhecimentos Específicos
Conhecimentos técnicos de Engenharia para análise e/ou dimensionamento, cál-
culo, projeto, especificação e quantificação de: estruturas de concreto, metálicas 
e de madeira; instalações hidro-sanitárias; instalações elétricas; estruturas de con-
tenção e/ou arrimo; captação e drenagem de águas pluviais; obras de terraple-
nagem; geometria de vias; misturas asfálticas (método Marshall) e pavimentos. 
Conhecimentos de topografia, levantamentos planialtimétricos, perfis e curvas 
de nível.
Conhecimento do plano diretor da cidade de São Carlos. Conhecimentos de in-
formática, abrangendo sistemas operacionais e softwares para desenho, cálculo e 
quantificação de projetos, em especial AutoCad e Excel.

Bibliografia
ABNT. NBR 7190 – Projeto de estruturas de madeira. 
ABNT. NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto.
ABNT. NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
ABNT. NBR 8800 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios.
MCFEDRIES, Paul. Fórmulas e Funções com Microsoft Office Excel 2007. PRENTICE 
HALL BRASIL, 2009.
BERNUCCI, Liedi Bariani; MOTTA, Laura Maria Goretti de; CERATTI, Jorge Augusto 
Pereira; SOARES, Jorge Barbosa. Pavimentação asfáltica: formação básica para en-
genheiros. Petrobrás, Abeda. Rio de Janeiro, 2008. 
BORGES, Alberto de Campos. Topografia aplicada à engenharia civil – Vol. 1. Edi-
tora Edgard Blucher, 1999.
CANHOLI, Aluisio Pardo. Drenagem urbana e controle de enchente. Editora Ofici-
na de Textos, 1ª Edição. 2005. 
CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações Vol. 1. Ltc Editora, 
Rio de Janeiro,
CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações Vol. 2. Ltc Editora, 
Rio de Janeiro,
COMASTRI, J.A. e TULER, J. C. Topografia - Planimetria - Editora UFV, 1992.
COMASTRI, J.A. e TULER, J. C. Topografia - Altimetria - Editora UFV, 2005.
CREDER, Helio. Instalações elétricas. LTC Editora, 15ª Edição. Rio de Janeiro, 2007.
CREDER, Helio. Instalações hidráulicas e sanitárias. LTC Editora, 6ª Edição. Rio de 
Janeiro, 2006.
CRUZ, Paulo Teixeira da. Estabilidade de taludes. Editora do Grêmio Politécnico, 
USP, São Paulo, SP. 1980.
GUIDICINI, Guido; NIEBLE, Carlos M. Estabilidade de taludes naturais e de escava-
ção. Editora Edgard Blücher, 2003. 
MATTOS, Aldo Dórea. Como preparar orçamentos de obras, Pini Editora, São Pau-
lo, 2006.
McCORMAC, Jack. Topografia. Ltc Editora, 5ª Edição, 2006.
MOLITERNO, Antônio. Caderno de muros de arrimo. Editora Edgard Blucher, 1998
PFEIL, Michele; PFEIL, Walter. Estruturas de Aço: dimensionamento prático. Ltc Edi-
tora, 7ª Edição. 2000.
PFEIL, Walter. Estruturas de madeira. Ltc Editora, 6ª Edição, 2006.
PONTES Filho, Glauco. Estradas de rodagem: projeto geométrico. São Carlos, 1998.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS. Plano diretor. Disponível no endereço: 
http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/plano-diretor.html
VENDITTI, Marcus Vinicius R.  Desenho Técnico sem Prancheta com o Autocad 
2010. Visual Books, 2010.
DNIT. Manual de drenagem de rodovias. 2ª Edição. Rio de Janeiro, 2006

FISCAL DE TRIBUTOS

Conhecimentos Específicos: 
Direito Administrativo – 1 Conhecimento de Direito Administrativo. 2 Princípios 
informativos do Direito Administrativo. 3 Administração Pública: conceito; órgãos 
e agentes públicos. 4 A atividade administrativa. 5 Princípios básicos da Admi-
nistração Pública e informativos do Regime Jurídico-Administrativo. 6 Poderes 
Administrativos. 7 Atos Administrativos: Conceito, requisitos e atributos - Atos 
vinculados e Atos discricionários. 8 O Poder de Polícia. 9 A invalidação dos atos 
administrativos: anulação e revogação. 10 A organização administrativa brasileira: 
administração descentralizada - Fundação, Sociedade de Economia Mista, Empre-
sa Pública e Autarquia. 11 Serviços Públicos: considerações gerais. 12 Licitação: 
conceito, finalidades, seus princípios: Anulação e revogação - modalidades. 13 
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Contratos Administrativos: considerações gerais. 14 Domínio Público: classifica-
ção geral - Considerações gerais. 15 Terra públicas - Terrenos de Marinha - Terras 
devolutas e Ação discriminatória. 16 A responsabilidade civil da administração. 
17 A reparação do dano. 18 O controle administrativo, legislativo e judiciário. 19 
Intervenção na propriedade e no domínio econômico. 20 Limitações Administra-
tivas dos Servidores públicos.
Direito penal – Dos crimes praticados por funcionários públicos – Peculato, Pe-
culato culposo, Concussão, Excesso de Exação, Corrupção ativa e passiva e Pre-
varicação.
Direito Tributário – 1 Tributos: definição – natureza jurídica – espécies de tributos. 
2 sistema tributário nacional: impostos dos Estados e do distrito Federal – impos-
tos dos Municípios – participação dos municípios no produto da arrecadação 
dos impostos da União e dos Estados. 3 Legislação Tributária: vigência, aplicação, 
interpretação e integração da legislação tributária. 4 Obrigação tributária: prin-
cipal e acessória. 5 Fato gerador da obrigação principal e acessória. 6 Sujeitos da 
obrigação tributária: sujeito ativo – sujeito passivo – contribuinte e responsável. 
7 Crédito tributário: lançamento – modalidades do lançamento. 8 Suspensão do 
crédito tributário: moratória, depósito, reclamações e recursos administrativos, 
concessão de medida liminar em mandado de segurança. 9 Extinção do crédito 
tributário: modalidades de extinção – pagamento indevido. 10 Exclusão do crédi-
to tributário: isenção – anistia. 11 Garantias e privilégios do crédito tributário. 12 
Administração Tributária: competência e poderes da autoridade administrativa – 
divida ativa – certidões negativas.  
Direito Constitucional e Legislação Complementar – 1 A Constituição Federal de 
1988: princípios fundamentais. 2 Direitos e garantias fundamentais: direitos e de-
veres individuais e coletivos; direitos sociais e políticos. 3 Organização do Estado: 
organização político-administrativa, estrutura orgânica e territorial do Estado; 
repartição de competências; e intervenção nas esferas de poder. 4 A administra-
ção pública: princípios constitucionais; servidores públicos e responsabilidade 
civil da Administração. 5 Organização dos Poderes: Poder Legislativo – estrutura 
e competências, fiscalização contábil, financeira e orçamentária; Poder Executivo 
– atribuições e responsabilidades do Presidente da República e dos Ministros de 
Estado; Poder Judiciário – estrutura orgânica e competências. 6 Controle da cons-
titucionalidade das leis e dos atos do Executivo e do Legislativo. 7 Sistema Tribu-
tário Nacional. 8 finanças Públicas. 9 Ordem econômica e Financeira: os princípios 
gerais da atividade econômica; a Política Urbana, o Sistema Financeiro Nacional. 
Legislação complementar: Código Tributário Nacional Lei 5172/66 e suas altera-
ções; Lei Complementar 116/2003; Lei Complementar 123/2006; Lei Complemen-
tar 128/2008. Emenda Constitucional nº 42/2003. Lei Municipal 11.438/97 e suas 
alterações; Lei Municipal 13692/05; Lei Municipal 10086/89 e suas alterações; De-
creto Municipal 183/05; Decreto Municipal 393/2009.
Contabilidade – 1 Procedimentos contábeis básicos (segundo métodos das Par-
tilhas Dobradas).2 Fatos contábeis. 3 Operações com mercadorias. 4  Problemas 
contábeis diversos. 5 Balancetes. 6 Demonstrações contábeis. 7 Relatórios. 8 Aná-
lise de demonstrações contábeis.
Finanças Públicas – 1 Atividade financeira do Estado: conceito, características e fi-
nalidades. 2 Receitas Públicas: conceito, classificação, categoria, fontes e estágios. 
3 Dívida ativa: conceito, inscrição, cobrança. 4 Receitas patrimoniais. 5 Receitas Tri-
butárias: impostos taxas de poder de polícia, taxas de serviços públicos, contribui-
ção de melhoria, preço público e contribuições. Receitas de Transferências Cons-
titucionais: Índice de Participação dos Municípios no ICMS – IPM – ICMS, fundo de 
participação dos Municípios – FPM, cota parte do IPVA e Cota parte do ITR: con-
ceitos constitucionais, regras gerais, regras específicas, critérios de distribuição. 
7 Renúncia de receita: conceito e a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Informática - Conhecimentos básicos em Microsoft Windows e Pacote Office.

Bibliografia:
PASCHOALIN & SPADOTO – Gramática Teoria e Exercícios – São Paulo Editora FTD 
S.A 1996;
MUROLO, AFRÂNIO CARLOS; BONETO, GIÁCOMO AUGUSTO – Matemática Aplica-
da À Administração Economia e Contabilidade – Editora Thonson;
MARIANO, FABRÍCIO – Matemática Financeira – São Paulo Editora Campus;
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 e suas Emendas 
Constitucionais;
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966 (atu-
alizada);
GASPARINI, DIOGENES - Direito Administrativo – São Paulo Editora Saraiva 2000 
5ª edição;
BECHER, AUGUSTO BECHER – Teoria Geral do Direito Tributário – São Paulo Editora 
Lejus 2002 3ª edição;
COELHO, SACHA CALMON NAVARRO – Curso de Direito Tributário Brasileiro – Rio 
de Janeiro Editora Forense 2005 8ª edição;
PEIXOTO, MARCELO MAGALHÃES; MARTINS, IVES GANDRA DA SILVA – ISS Lei com-
plementar 116/2003 – Curitiba Editora Juruá 2004;
MARTINS, SERGIO PINTO – Manual do Imposto Sobre Serviços – São Paulo Editora 
Malheiros Editores Ltda. 1995;
FERREIRA, PINTO – Curso de Direito Constitucional – São Paulo Editora Saraiva 
2001 11ª edição;
OLIVEIRA, AUSTEN S.; RODRIGUES, FRANCISCO ANTONIO MIRANDA; PÓLO, JOSÉ 
CARLOS; PALAVÉRI, MARCELO; CAETANO, WALTER PENNINCK – O Município e a 
Lei de Responsabilidade Fiscal – São Paulo Margeat Gráfica e Editora Ltda. 2000;
HARADA, KIYOSHI – Direito Financeiro e Tributário – São Paulo Editora Atlas 2008 
17ª edição;
MARION, JOSÉ CARLOS – Contabilidade Básica – São Paulo Editora Atlas 2008 9ª 
edição;
ANTONIO, JOÃO – Informática Para Concursos – São Paulo Editora Campus 2008 
4ª edição.

MONITOR – ÁREA DANÇA

Conhecimentos Específicos
História da dança. Papel da dança na educação. Estrutura e funcionamento do 
corpo para a dança. O movimento corporal: partes do corpo, espaço, ações, di-
nâmicas e relacionamentos. Proposta triangular: fazer, apreciar, contextualizar. As 
danças como manifestações culturais.

Bibliografia para Monitor – área 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 Funda-
mental. 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.

MUSEÓLOGO

Conhecimentos Específicos
Museologia: teoria museológica, história dos museus, questões relacionadas à 
formação profissional, administração, planejamento, patrimônio, memória. Edu-
cação e Comunicação: recursos e atividades educacionais nos museus, exposi-
ções, pesquisa de público, atividades para públicos especiais, etc. Documentação 
e Pesquisa: documentação e pesquisa nas coleções museológicas, incluindo às 
questões de inventários, sistemas de informações, etc. Conservação e Preserva-
ção. Arquitetura de Museus: arquitetura de museus, englobando questões de 
análise de estilos, iluminação, etc. Arte-educação

Bibliografia:
A Alegoria do Patrimônio 
Françoise Choay 
São Paulo: UNESP, [s.d.]. 288 p. 
Á venda nas livrarias virtuais: Saraiva 
Educação em Museus 
Museums and Galleries Commission; (tradução de Maria Luiza Pacheco Fernan-
des) 
São Paulo: Edusp/Fundação Vitae, 2001. 26 p. (Série Museologia; v. 3)
Exposição: materiais e técnicas de montagem 
Clara Correia d’Alambert e Marina Garrido Monteiro 
São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura, 1990.
A extensão cultural nos museus 
Edgar Süssekind de Mendonça 
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1946. 72 p. (Série Museu Nacional publicações 
avulsas ; n. 2)
Museu, escola e comunidade uma integração necessária 
Maria Celia Teixeira Moura Santos, s.l.: SPHAN, 1987.
Planejamento de Exposições 
Museums and Galleries Comission; (tradução de Maria Luiza Pacheco Fernandes) 
São Paulo: Edusp/ Fundação Vitae, 2001. 32 p. (Série Museologia; v.2)
O museu: órgão de documentação  
F dos Santos Trigueiros 
Rio de Janeiro : Associação Atlética Banco do Brasil, 1955, 59p.
Conservação – Conceitos e Práticas 
Marylka Mendes, Antônio Carlos N. Batista, Fátima Bevilacqua Conturni e Luciana 
da Silveira (org.) Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. 388p.
Museus para o Século XXI 
JOSEP MARIA MONTANER
Editora:  ND-GUSTAVO GILI Área(s): ARQUITETURA E URBANISMO

IX – CRONOGRAMA DE EVENTOS

11/04/2011 ATé 03/05/2011 PERíODO DE INSCRIÇÃO

19/06/2011 Realização das Provas Objetivas

21/06/2011 Divulgação do gabarito

22 e 24/06/2011 Período para interposição de recursos contra o gabarito

09/07/2011 Divulgação do resultado dos recursos contra o gabarito

09/07/2011 Divulgação do resultado das Provas Objetivas e Classificação

11 e 12/07/2011
Período para interposição de recursos contra a nota das Provas Objetivas e 

Classificação

21/07/2011
Divulgação do resultado dos recursos contra a nota das Provas Objetivas  e 

Classificação 

21/07/2011 Classificação Final

São Carlos, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, comunica que a publicação da convocação para 
realização das provas objetivas e redação do Processo Seletivo nº. 02 - Estágio Re-
munerado para estudantes da Universidade Federal de São Carlos, prevista para 
05/04/11, fica alterada para 07/04/11.
São Carlos, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas disponíveis, para contra-
tação por tempo determinado de professores, conforme prevê a Lei 13.889/06.
A atribuição dar-se-á no dia 07/04/11, às 15h, na Rua Padre Teixeira, n.º 2104, Cen-
tro, São Carlos.

PROFESSOR I

UNIDADE PERíODO

CEMEI João Muniz Tarde

CEMEI Juliana Perez Tarde

PROFESSOR IV

UNIDADE PERíODO

EMES Carmelita Rocha Ramalho (Igreja Nossa Senhora Aparecida) Tarde

PROFESSOR III – ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA

UNIDADE hORAS/SEMANAIS PERíODO

CEMEI Maria Consuelo B. Tolentino 10 Tarde

CEMEI Maria Lucia Marrara 10 Tarde

São Carlos, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal torna sem efeito a publicação de convocação do Pro-
cesso Seletivo 02 para o emprego de Agente Comunitário de Saúde – USF Cidade 
Aracy – Equipe II, publicada no Diário Oficial do Município de 31 de março de 
2011.
São Carlos, 04 de abril de 2011.
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 Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal nº 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 PROCESSO SELETIVO: 02
FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF CIDADE ARACY II

NOME CLASSIFICAÇÃO

CRISTIANO DE OLIVEIRA 3

São Carlos, 04 de abril de 2011.
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 Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo, a comparecer à Rua 
Episcopal n 1575 (piso Major José Inácio) - Centro, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à sua contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
notificado que não comparecer na data estipulada.
NÚMERO DO PROCESSO SELETIVO: 01
FUNÇÃO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS I

NOME CLASSIFICAÇÃO

SHIRLEI ROSSATO PELARIN GONCALVES 4

São Carlos, 04 de abril de 2011.
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 Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não 
compareceu para assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cada:
NÚMERO DO PROCESSO SELETIVO: 01
FUNÇÃO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS I

NOME CLASSIFICAÇÃO

MARIANA CRISTINA DE SOUZA PASCHOALIN 3

São Carlos, 04 de abril de 2011.
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 Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não 
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cado:
NÚMERO DO CONCURSO: 225
FUNÇÃO: OPERADOR DE RADIO

NOME CLASSIFICAÇÃO

SILVAL FRANCISCO MOLINA GARCIA 9

São Carlos, 04 de abril de 2011.
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 Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não 
compareceu para assumir a vaga temporária a ela destinada, ficando, portanto, 
desclassificada:
NÚMERO DO CONCURSO: 249
FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

NOME: CLASSIFICAÇÃO

FLAVIA VERNASCHI LIMA 38

São Carlos, 04 de abril de 2011.
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 Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente a contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 225
FUNÇÃO: OPERADOR DE RÁDIO

NOME CLASSIFICAÇÃO

RODRIGO CESAR SOLFA 10

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

NOME CLASSIFICAÇÃO

EVANDRO MARCOS ROSANTE 11

São Carlos, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
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PREFEITURA DE

Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: N° 0770/2011
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 016/2011 Objeto:- “Contratação de empresa especia-
lizada para Seguro de Vida/Acidente em Grupo para os servidores do SAAE”.
Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente 
processo licitatório em favor da licitante vencedora:   TOKIO MARINE SEGURA-
DORA S/A, para o lote:  01,   nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 
10.520/02 e Decreto Municipal n° 151/04.
 São Carlos, 04 de abril de 2011
 Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

ATA DE JULGAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES TOMA-
DA DE PREÇOS N.°  004/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12962/2010 
Aos 04 de abril de 2011, às 15h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para proceder à análise do recurso interposto tempes-
tivamente pela licitante JM ITÁPOLIS EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA LTDA. 
em 09/03/2011. A empresa S A M DE MATIA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EPP. foi 
comunicada da interposição do recurso, não sobrevindo impugnação. Após a 
análise das razões apresentadas, esta Comissão NEGA PROVIMENTO ao recurso 
interposto, mantendo incólume a decisão de inabilitar a empresa JM ITÁPOLIS EM-
PREENDIMENTO E CONSTRUTORA LTDA. Caroline Garcia Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA-
ÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.° 007/2011 PROCESSO N.º  37295/2010 Aos 04 
de abril de 2011, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão Per-
manente de Licitações e os representantes presentes para procederem à abertura 
dos envelopes de habilitação apresentados para a Tomada de Preços supracitada. 
A Comissão procedeu à abertura dos envelopes de habilitação apresentados pelas 
empresas, a saber:  Alfalix Ambiental Ltda.; Construbrass Construtora Ltda – EPP; 
CORPOTEC – Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Eletro Hidraulica 
Águia Branca Ltda.; Status Administração e Terceirização de Serviços Ltda. Diante 
dos apontamentos efetuados, a Comissão suspende a sessão para julgamento. Os 
envelopes de proposta de preços foram vistados em seu fecho a fim de garantir 
sua inviolabilidade. Fulvia Cappello Presidente Ad Hoc

PREGÃO ELETRONICO N.° PE 027/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
35681/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. PE 027/2011, que possui como 
objeto o registro de preços para locação de grupos geradores para atender aos 
eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de São Carlos. O Edital na íntegra 
poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.
br. O limite de acolhimento de propostas dar-se-ão até as 8h00min do dia 26 de 
abril de 2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 26 
de abril de 2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 04 
de abril de 2011. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRONICO N.° PE 028/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
34567/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. PE 028/2011, que possui como 
objeto a o registro de preços para locação de sanitários químicos para atender aos 
eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de São Carlos. O Edital na íntegra 
poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.
br. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 8h00min do dia 25 
de abril de 2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 
25 de abril de 2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 
04 de abril de 2011. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS N.°005/2011 PROCESSO N.º 28843/2010 Aos 04 de abril 
de 2011, às 14h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente 
de Licitações para proceder à análise da documentação apresentada na propos-
ta de preços da empresa participante do certame em epígrafe, cujos envelopes 
foram abertos em sessão pública realizada em 10/03/2011. A Comissão, valendo-
se do parecer emitido pela unidade interessada e CONSIDERANDO o critério de 
julgamento de menor preço global, JULGA A EMPRESA CLASSIFICADA na ordem 
a seguir:

EMPRESA VALOR (R$)

1º S A M de Matia Serviços de Construção – EPP 657.803,38

Caroline Garcia Batista Presidente

TOMADA DE PREÇOS N.°  004/2011  - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
12962/2010 – COMUNICADO - A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA a realiza-
ção de sessão pública na data de 06 de abril de 2011, às 14h30min, para abertura 
dos envelopes de propostas de preços do certame. São Carlos, 04 de abril de 2010. 
Caroline Garcia Batista – Presidente.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2010 - Comunicamos 
que o extrato da ata de registro de preços nº 002/10, que tem como objeto ao re-
gistro de preços para a prestação de serviços de alimentação escolar, consistentes 
no preparo e fornecimento de refeições destinadas a alunos da rede estadual de 
ensino, servidas nas unidades escolares, mediante a operacionalização e desen-
volvimento de todas as atividades, proporcionando uma alimentação balanceada 
e em condições higiênico-sanitárias adequadas, referente ao Pregão Eletrônico Nº 
006/2010, processo Nº 6.561/2010, encontra-se disponível para consulta no site 
www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura - ata de registro 
de preços.  São Carlos, 28 de fevereiro de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS – Pre-
goeiro.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2011 - Comunicamos 
que o extrato da ata de registro de preços nº 008/11, lotes 02, 03, 04 e 05, que 
tem como objeto o registro de preços de carnes para o abastecimento do Res-
taurante Popular do Município de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico nº 
081/2010, processo Nº 25889/2010, encontra-se disponível para consulta no site 
www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura - ata de registro 
de preços. São Carlos, 04 de abril de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS - Chefe da 
Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios.

COMUNICADO - RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2010 
- Comunicamos que o extrato da retificação da ata de registro de preços nº 
002/10, que tem como objeto ao registro de preços para a prestação de servi-
ços de alimentação escolar, consistentes no preparo e fornecimento de refeições 
destinadas a alunos da rede estadual de ensino, servidas nas unidades escolares, 
mediante a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades, pro-
porcionando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias 
adequadas, referente ao Pregão Eletrônico Nº 006/2010, processo Nº 6.561/2010, 

encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link lici-
tações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 28 de fevereiro 
de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS – Pregoeiro.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 006/2010 - PROCESSO N.º 17764/2010 – HO-
MOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenharia para a execução 
da obra de duplicação da Estrada Municipal Guilherme Scatena e acesso à Cidade 
da Energia, no Município de São Carlos.  Homologo o julgamento da Co-
missão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presente certame à em-
presa ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA., devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº. 59.598.029/0001- 60. São Carlos, 01 de abril de 2011. Oswaldo B. 
Duarte Filho - Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS N.°  005/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
28843/2010  - HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenha-
ria para execução da obra de conclusão do Centro da Juventude “Lauriberto José 
Reyes”, no Bairro Cidade Aracy, no Município de São Carlos. Homologo o julga-
mento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presente 
certame à empresa S A M DE MATIA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - EPP, devida-
mente inscrita no CNPJ sob o n º09.566.629/001-78. São Carlos, 04 de abril de 
2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS N.°004/2011 - PROCESSO N.º 12962/2010 – RATIFICA-
ÇÃO - Ratifico a decisão proferida pela Comissão Especial de Licitação, que negou 
provimento ao recurso da licitante JM ITÁPOLIS EMPREENDIMENTO E CONSTRU-
TORA LTDA, mantendo sua inabilitação. São Carlos, 04 de abril de 2011. Oswaldo 
B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS N.°  005/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
28843/2010  - HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenha-
ria para execução da obra de conclusão do Centro da Juventude “Lauriberto José 
Reyes”, no Bairro Cidade Aracy, no Município de São Carlos. Homologo o julga-
mento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presente 
certame à empresa S A M DE MATIA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - EPP, devida-
mente inscrita no CNPJ sob o n º09.566.629/001-78. São Carlos, 04 de abril de 
2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

EXTRATO

TOMADA DE PREÇOS N.°  005/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
28843/2010  - HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenha-
ria para execução da obra de conclusão do Centro da Juventude “Lauriberto José 
Reyes”, no Bairro Cidade Aracy, no Município de São Carlos. Homologo o julga-
mento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presente 
certame à empresa S A M DE MATIA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - EPP, devida-
mente inscrita no CNPJ sob o n º09.566.629/001-78. São Carlos, 04 de abril de 
2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

CONVOCAÇÃO DE ESTÁgIO REMUNERADO
PROCESSO SELETIVO Nº 05/2010

A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos convoca o candidato 
abaixo a comparecer na instituição no dia 06 de abril de 2011, das 08 às 12 horas, 
para tratar da celebração do termo de compromisso de estágio junto à Fundação 
Educacional São Carlos, no âmbito do Programa de Inclusão Digital.
O não comparecimento será considerado como desistência tácita da vaga.

NOME CLASSIFICAÇÃO

Diego Maroldi Barreiros  16º Colocado

São Carlos, 05 de abril de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC, entidade de direito público in-
terno, torna público, por determinação de sua Exma. Diretora Presidente, Elisete 
Silva Pedrazzani, a abertura de inscrições para o Concurso Público abaixo discrimi-
nado, a ser realizado por meio da FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSI-
DADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” – VUNESP.

I – Do Emprego e Vaga

CONCURSO 
PúbLICO 
NúMERO

EMPREgO
NúMERO 

DE 
VAgAS

JORNADA DE 
TRAbALhO

SALáRIO PADRÃO* PRé-REqUISITO

24 Auxiliar Administrativo 01
40 horas 
semanais

 R$  967,00 Ensino Médio 
completo

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento pa-
drão por força da Lei 13771/06.

I.1. Das Atribuições Gerais do Emprego

Auxiliar Administrativo: Executar serviços de apoio à administração escolar: pres-
tar informações sobre cursos e demais atividades educacionais, atender professo-
res e alunos, efetivar cadastros, matrículas e cancelamento de matrículas, elaborar 
listas de freqüência, emitir certificados, declarações, recibos e boletos bancários, 
receber taxas de matrículas e de contribuição de cessão onerosa, auxiliar na co-
brança de débitos escolares, arquivar documentos escolares, apoiar as solenida-
des de entrega de certificados. 
Executar serviços de apoio à gestão de pessoal: auxiliar nos procedimentos de 
seleção, contratação, acompanhamento funcional e rescisão, acompanhamento 
do estágio probatório, auxiliar no controle de ponto e na elaboração de folha de 
pagamento, auxiliar na emissão de certidões e declarações, apoiar a elaboração 
de relatórios de rendimentos e movimentação de servidores, auxiliar no atendi-
mento aos servidores. Colaborar  nos procedimentos de levantamento, controle e 
distribuição de benefícios. Executar serviços de apoio a administração financeira: 
auxiliar na escrituração de livros, no recebimento e conferência de notas fiscais, 
auxiliar na escrituração e cobrança de débitos inscritos em dívida ativa e/ou em 

execução, receber, conferir e arquivar documentos. 
Executar serviços de apoio à realização de compras diretas, controle de bens mó-
veis e de material de consumo. 
Executar serviços de apoio na organização do arquivo permanente, da biblioteca 
comunitária e de outras unidades de informação. 
Executar serviços gerais de secretaria: digitar textos, elaborar tabelas, planilhas 
e gráficos, preencher formulários, classificar, arquivar e recuperar documentos, 
atender o público, realizar agendamentos, utilizar o pacote office aplicando os 
conhecimentos de informática, de forma atualizada e aplicada à melhoria da di-
nâmica de trabalho.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 11.04.11 às 16 horas de 03.05.11 
(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 11.04.11  às 16 horas de 03.05.11;
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 encerramen-
to das inscrições (03.05.11). Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente de-
verá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite 
do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pa-
gamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar 
a situação 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 
(03.05.11). Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em 
contato com o Disque 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 au-
tenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente 
à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 03.05.11, 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 
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento 
ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 
11.04.11  a 03.05.11, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser 
efetuado em dinheiro ou em cheque, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscri-
ção.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva 
compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anu-
lada.
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 ban-
cárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente.
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 Fun-
dação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas in-
formações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requeri-
mento de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades 
especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obe-
decer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Can-
didatos 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 bra-
ço quebrado 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, ou através do site 
www.vunesp.com.br, especificando o nome completo, endereço, telefone e área 
em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a FESC não se responsabilizam por solicitação de inscrição via 
Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exi-
gências contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conse-
qüências 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 des-
de que em condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das 
funções pertinentes 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.
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 especi-
ficar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de 
inscrição (11.04.11  a 03.05.11), 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 ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Do-
ença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 
adaptação da sua prova;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especi-
ficação 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.
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5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, 
de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam infe-
rioridade 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 visu-
al passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 
atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é 
obstativa 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, 
avaliação, duração, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justi-
ficar a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por 
invalidez.
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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia 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 e o proces-
samento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanhamento dos traba-
lhos dos concursos será designada por portaria da Diretora Presidente da FESC.
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 con-
dições 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 definitiva de respostas ao final das provas;
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 
vigência deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades espe-
ciais, desde que aprovados. 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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático de 
contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocorrerá 
de acordo com a necessidade da FESC, durante a validade do concurso, obede-
cendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do jornal ofi-
cial 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 
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 docu-
mentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Fundação Educacional 
São Carlos.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoal-
mente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Di-
visão de Administração e Finanças da FESC.
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 sede da FESC.
São Carlos, 30 de Março de 2011
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente

NORMAS DO CONCURSO PARA O EMPREGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

I – Do Concurso

 A presente norma rege o Concurso Público para o emprego de Auxi-
liar Administrativo, vinculada ao Edital do Concurso Público nº 24.

II - Da Seleção

A seleção constará de Prova Objetiva de caráter eliminatório. A prova versará so-
bre Português, Matemática e Informática e será elaborada de acordo com a espe-
cificidade do emprego. 

EMPREgO PROVAS ITENS VALOR
DATA DA 
PROVA 

ObJETIVA

Auxiliar Administrativo

Português 30

100 
pontos

19/06/2011Matemática 20

Informática 50

III - Da Realização da Prova

III.1 – Da realização da Prova Objetiva
1 - A prova objetiva será realizada na cidade de São Carlos, no dia 19/06/2011, às 
13 horas, em locais serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial 

do Município de São Carlos e afixados na sede da FESC – Rua São Sebastião, nº 
2.828, Vila Nery, 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. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – www.
vunesp.com.br.
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antece-
dência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
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 
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 
espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.
  7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização 
das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, 
verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
  8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanha-
mento 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 res-
postas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para 
correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de in-
teira responsabilidade 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 nenhu-
ma 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 levará o ca-
derno 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.

IV – Do Julgamento da Prova

1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá 
caráter eliminatório e classificatório.
2. Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo 40% das ques-
tões da prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Português e 50% das 
questões da Prova de Informática;

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 in-
terpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Pú-
blico 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 seguir 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 
seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
candidatos 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 des-
classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilita-
ção.
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 sobera-
na 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 funda-
mentação 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 ou-
tro 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

A Nota Final será composta pela soma dos pontos da Prova de Português, Mate-
mática e Informática.
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 jus-
tificar a concessão de readaptação da função, bem como aposentadoria por in-
validez. 
3. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) será pu-
blicada 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 
apresentem na Divisão de Administração e Finanças da FESC, Rua São Sebastião, 
nº 2.828, Vila Nery, para realização de perícia médica e verificação da compatibili-
dade 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.
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.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 

dias, contados da ciência do laudo referido no item 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 profe-
rida pela Junta Médica.
Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de necessi-
dades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
Tiver mais Idade 
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Informática
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português
Tiver o maior número de filhos.

VII – Da Contratação 

1. São requisitos para a contratação:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
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 FESC, com prévia publicação de convocação no Jornal 
Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos 
seguintes 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.
4. A convocação para a contratação será feita por meio de publicação no Diário 
oficial do Município, com data marcada para comparecimento, implicando o não 
comparecimento em desistência tácita da contratação.
5. O candidato poderá optar uma única vez em não assumir a função, ficando re-
manejado para o final da lista de classificados.

VIII – Do Programa

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 pas-
siva. 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 com-
posta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º 
graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráfi-
cos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema.
Informática:
Conceito de Internet e Intranet. Principais aplicativos comerciais para edição de 
textos e planilhas, geração de material escrito, visual e outros. Principais navega-
dores para Internet. Correio Eletrônico. Procedimentos para a realização de cópia 
de segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.

IX – Cronograma de Eventos

11.04.11 ATé 03.05.11 PERíODO DE INSCRIÇÃO

19.06.11 Realização da Prova Objetiva

21.06.11 Divulgação do gabarito 

22 e 24.06.11 Período para interposição de recursos do Gabarito 

09.07.11 Divulgação das notas da Prova Objetiva

São Carlos, 30 de Março de 2011
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC, entidade de direito público 
interno, torna público, por determinação de sua Exma. Diretora Presidente, Eli-
sete Silva Pedrazzani, a abertura de inscrições para os Concursos Públicos 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 
NúMERO

EMPREgO
NúMERO 

DE 
VAgAS

JORNADA 
DE 

TRAbALhO 
SEMANAL 

SALáRIO PADRÃO* PRé-REqUISITO 

25 Educador - Físico 01
12 horas 
semanais

 R$ 821,00
Curso Superior Completo em 

Educação Física 

26
Educador – Gestão 

Empresarial e 

Empreendedorismo 

01

12 horas 
semanais
podendo 

ser 
períodos 

diurno 
e/ou 

noturno, 
inclusive 

aos 
sábados

R$ 821.00

- Ensino superior completo em 
Administração de Empresas 

ou Economia ou Ciências 
Contábeis ou Marketing ou 
Engenharia de Produção ou 

área correlata

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento pa-
drão por força da Lei 13771/06.

 I.1.  Da Jornada de Trabalho Semanal:
É de direito da Fundação Educacional São Carlos alterar a jornada de trabalho do 
Educador, com proporcional adequação de seus vencimentos, conforme Lei Mu-
nicipal nº 14.841/08, de acordo com o quadro abaixo:
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EMPREgO JORNADA DE TRAbALhO SEMANAL
VENCIMENTOS / SALáRIO 

PADRÃO

Educador

40 horas R$ 2.073,00

30 horas R$ 1.616,00

20 horas R$ 1.174,00

12 horas R$  821.00

I.2. Das Atribuições Gerais do Emprego

Educador - Físico: Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem referentes às 
ações de atividades físicas e de expressão corporal para pessoas jovens, adultas 
e idosas, de diferentes segmentos sociais, que permitam o resgate de identida-
de corporal, da auto-estima e do desenvolvimento corporal, expressivo, espacial 
e criativo, por meio de exercícios físicos, atividades com movimentos livres ou 
conduzidos, atividades lúdicas, coreografias e danças. Desenvolver atividades de 
ensino-aprendizagem relativas às atividades físicas para pessoas idosas visando a 
manutenção e melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras ligadas à 
flexibilidade, resistência aeróbica, força muscular, coordenação, equilíbrio; agili-
dade e ritmo, respiração e relaxamento. Práticas orientais como Yoga, Tai Chi-Chi 
Kung e Lian Gong que visem ao despertar da vitalidade inerente ao corpo e da 
energia interior, o desenvolvimento do equilíbrio emocional, o fortalecimento da 
mente e da capacidade de concentração. Planejar atividades de ensino-aprendi-
zagem, definindo objetivos, conteúdo programático, procedimentos de ensino, 
materiais e recursos didáticos, estratégias de avaliação e bibliografia básica. Exe-
cutar o plano de ensino, ministrando aulas e avaliando o aproveitamento escolar. 
Fazer registro da documentação escolar. Garantir a segurança, higiene e proteção 
ambiental das situações de ensino-aprendizagem. Zelar pela manutenção dos 
equipamentos e ambientes de trabalho. Participar de reuniões coletivas de pla-
nejamento e avaliação e propor mudanças estruturais nos cursos. Participar da 
organização e da realização de vivências, visitas, excursões e eventos. Participar 
de projetos e atividades de extensão à comunidade. Participar de ações de capa-
citação e intercâmbio profissional e científico. Sistematizar estudos, informações 
e experiências sobre a área ensinada. 

Educador – Gestão Empresarial e Empreendedorismo: Desenvolver atividades de 
formação, atualização e aperfeiçoamento, para pessoas jovens, adultas e idosas, 
de diferentes segmentos sociais, como aulas, cursos e palestras em gestão empre-
sarial, empreendedorismo, associativismo, cooperativismo, economia solidaria, 
auto gestão, novos modelos de gestão e administração de empresas para diferen-
tes segmentos sociais, que permita a aquisição de conhecimentos e habilidades 
para uso pessoal e profissional, aliando conteúdos e habilidades básicas para o 
exercício da cidadania. Planejar atividades de ensino-aprendizagem, definindo 
objetivos, conteúdo programático, procedimentos de ensino, materiais e recur-
sos didáticos, estratégias de avaliação e bibliografia básica. Executar o plano de 
ensino, ministrando aulas e avaliando o aproveitamento escolar. Fazer registro 
da documentação escolar. Garantir a segurança, higiene e proteção ambiental 
das situações de ensino-aprendizagem. Zelar pela manutenção dos equipamen-
tos e ambientes de trabalho. Participar de reuniões coletivas de planejamento e 
avaliação e propor mudanças estruturais nos cursos. Participar da organização e 
da realização de vivências, visitas, excursões e eventos. Participar de projetos e 
atividades de extensão à comunidade. Participar de ações de capacitação e inter-
câmbio profissional e científico. Sistematizar estudos, informações e experiências 
sobre as áreas de ensino.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 11.04.11 às 16 horas de 03.05.11 
(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 11.04.11 às 16 horas de 03.05.11;
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 encerramen-
to das inscrições (03.05.11). Atenção para o horário bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente de-
verá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite 
do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pa-
gamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar 
a situação 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 
(03.05.11). Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em 
contato com o Disque 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 au-
tenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente 
à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 03.05.11, 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 
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento 
ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 
11.04.11 a 03.05.11, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser 
efetuado em dinheiro ou em cheque, no valor de R$ 70,00 (setenta reais).

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscri-
ção.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva 
compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anu-
lada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovado a sua efetiva-
ção dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências ban-
cárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente.
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 Fun-
dação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas in-
formações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requeri-
mento de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades 

especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obe-
decer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Can-
didatos 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 bra-
ço quebrado 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, ou através do site 
www.vunesp.com.br, especificando o nome completo, endereço, telefone e área 
em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a FESC não se responsabilizam por solicitação de inscrição via 
Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exi-
gências contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conse-
qüências 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 des-
de que em condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das 
funções pertinentes 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.
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 especi-
ficar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de 
inscrição (11.04.11 a 03.05.11), 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 ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Do-
ença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 
adaptação da sua prova;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especi-
ficação 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 infe-
rioridade 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 visu-
al passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 
atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é 
obstativa 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 ao conteúdo, 
avaliação, duração, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justi-
ficar a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por 
invalidez.
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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia 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 e o proces-
samento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanhamento dos traba-
lhos dos concursos será designada por portaria da Diretora Presidente da FESC.
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 con-
dições 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 definitiva de respostas 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 
vigência deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades espe-
ciais, desde que aprovados. 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 a relação de todos 
os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprova-
dos na condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático de 
contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocorrerá 
de acordo com a necessidade da FESC, durante a validade do concurso, obede-
cendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário Ofi-
cial 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 
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 docu-
mentos que lhe forem exigidos.

A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Fundação Educacional 
São Carlos.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoal-
mente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Di-
visão de Administração e Finanças da FESC.
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 sede da FESC.
São Carlos, 30 de Março de 2011

ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente
NORMAS DO CONCURSO PARA OS EMPREGOS DE EDUCADOR -  FÍSICO E  EDUCA-
DOR – GESTÃO EMPRESARIAL E EMPREENDEDORISMO

I – Do Concurso

 A presente norma rege os Concursos Públicos para os empregos de 
Educador-Físico e Educador- Gestão Empresarial e Empreendedorismo, respecti-
vamente vinculada ao Edital dos Concursos Públicos nº 25 e nº 26

II - Da Seleção

A seleção constará das seguintes fases:
 
1ª Fase - Prova Objetiva para todos os empregos.  A prova versará sobre Portu-
guês, Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos; será de caráter 
eliminatório e elaborada de acordo com a especificidade de cada emprego. 

2ª Fase - Prova de Títulos será de caráter classificatório e será realizada para todos 
os empregos.

TABELA PROVA OBJETIVA

EMPREgO PROVAS
NúMERO DE 
qUESTõES

VALOR

Educador - Físico

Português 20

100 pontos
Conhecimentos Pedagógicos 30

Conhecimentos Específicos 50

Educador - Físico Prova de Títulos -- 15 pontos

EMPREgO PROVAS
NúMERO DE 
qUESTõES

VALOR

Educador – Gestão Empresarial e 
Empreendedorismo

Português 20

100 pontos
Conhecimentos

Pedagógicos
30

Conhecimentos Específicos 50

Educador - Gestão Empresarial e 
Empreendedorismo

Prova de Títulos --   15 pontos

III - Da Realização das Provas

III.1 – Da realização das Provas Objetivas
1 - A prova objetiva será realizada na cidade de São Carlos, no dia 19/06/2011, às 
13 horas, em locais a serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial 
do Município de São Carlos e afixados na sede da FESC – Rua São Sebastião, nº 
2.828, Vila Nery, 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. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – www.
vunesp.com.br.
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antece-
dência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
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 
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 
espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.
  7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização 
das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, 
verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
  8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanha-
mento 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 res-
postas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para 
correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de in-
teira responsabilidade 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 nenhu-
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ma 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 levará o ca-
derno 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.

III. 2  Do Julgamento da Prova Objetiva

        1. As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos 
e terão caráter eliminatório e classificatório.
Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo 40% das ques-
tões da prova de Português, 40% das questões da Prova de Conhecimentos Peda-
gógicos e 50% das questões da Prova de Conhecimentos Específicos. 

III. 2 Prova de Títulos:
 
1. A Prova de Títulos de caráter classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) 
a 15 (quinze) pontos.
2. A entrega de títulos para a Prova de Títulos será realizado no mesmo dia da 
Prova Objetiva.
3. A entrega e a comprovação dos títulos serão de exclusiva responsabilidade do 
candidato, não sendo permitida a juntada ou substituição de quaisquer docu-
mentos extemporâneos.
4. Serão considerados títulos, desde que devidamente comprovados os discrimi-
nados a seguir:
 
Para os empregos de: Educador- Físico e Educador – Gestão Empresarial e Empre-
endedorismo:

TíTULO COMPROVANTES
VALOR 

UNITáRIO
qUANT. 

MáxIMA
VALOR 

MáxIMO

a) Licenciatura 
Plena ou 

Graduação que não 
seja requisito para 

o emprego

Diploma ou certificado de conclusão de curso, em 
papel timbrado da instituição, contendo carimbo e 

assinatura do responsável. 
1,0 01 1,0

b) Pós-graduação 
lato sensu 

(especialização ou 
aperfeiçoamento) 

na área ou área 
correlata, com no 

mínimo 360 horas.

Diploma ou certificado de conclusão de curso, 
em papel timbrado da instituição, contendo 

carimbo, assinatura do responsável e respectiva 
carga horária. 

4,0 01 4,0

c) Curso de 
Extensão 

Universitária na 
área (com duração 

de 30 horas) 

Diploma ou certificado de conclusão de curso, 
em papel timbrado da instituição, contendo 

carimbo, assinatura do responsável e respectiva 
carga horária.

1,0 03 3,0

d) Pós-graduação 
lato sensu 

(especialização ou 
aperfeiçoamento) 

em outra área, com 
no mínimo 360 

horas. 

Diploma ou certificado de conclusão de curso, 
em papel timbrado da instituição, contendo 

carimbo, assinatura do responsável e respectiva 
carga horária. 

1,0 01 1,0

e) Título de Mestre 
na área em que 

concorre

Diploma devidamente registrado ou declaração/
certificado de conclusão de curso, acompanhado 

do respectivo Histórico Escolar.
5,0 01 5,0

f ) Título de Doutor 
na área em que 

concorre

Diploma devidamente registrado ou declaração/
certificado de conclusão de curso, acompanhado 

do respectivo Histórico Escolar.
6,0 01 6,0

Total Máximo de Pontos 15,0

7. Caso o candidato possua títulos que também se enquadrem como requisito 
para o emprego, deverá apresentar os documentos que comprovem o requisito 
para o emprego, juntamente com os demais, para efeito da avaliação da prova de 
títulos. Caso contrário, a documentação exigida como requisito para o emprego 
deverá ser apresentada no ato da contratação.
8. Não serão aceitos títulos fora do prazo determinado para sua entrega.
9. Não será permitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos extem-
porâneos.
10. Os documentos entregues serão devolvidos, após 120 (cento e vinte) dias da 
data da homologação do Concurso Público, desde que solicitado à Fundação VU-
NESP.
11. Não serão avaliados títulos não especificados na tabela.
12. Será permitida a apresentação dos títulos por procuração mediante entre-
ga do respectivo mandato, com firma reconhecida, acompanhado de cópia do 
documento de identificação do procurador e apresentação do comprovante de 
inscrição.
13. Não serão considerados, para fins de pontuação, protocolos dos documen-
tos, devendo estes serem apresentados em cópias reprográficas autenticadas ou 
acompanhadas do original, para serem vistadas pelo receptor.
14. Os cursos realizados no exterior deverão ser revalidados por universidades 
oficiais que mantenham cursos congêneres, credenciados junto aos órgãos com-
petentes.
15. Serão considerados títulos os obtidos ou concluídos até Abril de 2011.
16. Os títulos de Mestre e Doutor não serão avaliados concomitantemente, sendo 
considerado o de maior grau.
17. O candidato que desatender aos termos da convocação não poderá apresen-
tar seus títulos, recebendo pontuação zero nesse item.
18. Os resultados da avaliação dos títulos serão publicados no Diário Oficial do 
Município de São Carlos, no site www.vunesp.com.br e afixados em quadro de 
avisos da FESC.
19. A avaliação dos títulos estará sob a responsabilidade da Fundação VUNESP.
20. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no pra-
zo de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da homologação do resultado 
final do Concurso Público, poderão ser incinerados pela Fundação VUNESP.

IV - 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 in-
terpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Pú-
blico 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 seguir 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 
seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
candidatos 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 des-
classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilita-
ção.
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 sobera-
na 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 funda-
mentação 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 ou-
tro 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.

V - Da Pontuação Final e Critérios de Desempate

1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas provas 
objetiva e de títulos.
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 argüi-
da para justificar a concessão de readaptação da função, bem como aposentado-
ria por invalidez. 
3. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) será pu-
blicada 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 
apresentem na Divisão de Administração e Finanças da FESC, Rua São Sebastião, 
nº 2.828, Vila Nery, para realização de perícia médica e verificação da compatibili-
dade 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.
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.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 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 profe-
rida pela Junta Médica.
Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de necessi-
dades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
Para os empregos de: Educador-Fisico e Educador-Gestão Empresarial e Empre-
endedorismo:
 - Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o encerramento 
das inscrições (Lei 10.741/2003);
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos;
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Pedagógicos;
Obtiver o maior número de pontos da Prova de Português;
For o mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 (sessenta) anos;
Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos de idade.

VI–  Da Contratação 

1. São requisitos para a contratação:
Ser  brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
Possuir  os requisitos necessários para exercer o emprego; 
Ter  18 (dezoito) anos completos;
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 FESC, com prévia publicação de convocação no Diário 
Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos 
seguintes 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.
4. A convocação para a contratação será feita por meio de publicação no Diário 
oficial do Município, com data marcada para comparecimento, implicando o não 
comparecimento em desistência tácita da contratação.
5. O candidato poderá optar uma única vez em não assumir a função, ficando re-
manejado para o final da lista de classificados.

VII – Do Programa

CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS EMPREGOS 
Português: Interpretação de texto. Acentuação Gráfica. 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.
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: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A 
construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. 
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagó-
gico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações 
voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo de 
ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização 
dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desen-
volvimento do educando. Educação inclusiva. Educação Étnico-Racial. Gestão do 
plano de ensino.

EDUCADOR – FÍSICO

Conhecimentos Específicos: Consciência corporal e estética do movimento, core-
ografias e danças. Esquema Corporal. Plasticidade, flexibilidade e adaptabilidade 
do corpo. Exercícios corporais orientados. Jogos de comunicação e expressão em 
grupo. Exercícios aeróbicos. Exercícios de resistência e força muscular. Exercícios 
de coordenação e habilidade motora. Exercícios de readequação postural.  Alon-
gamento. Exercícios para o fortalecimento da energia interior Yoga, Tai Chi-Chi 
Kung e Lian Gong enquanto arte terapêutica. 
EDUCADOR – GESTÃO EMPRESARIAL  E EMPREENDEDORISMO

Conhecimentos Específicos: Teoria geral da administração. Planejamento estraté-
gico. Administração financeira. Gestão de pessoas. Gestão de processos empresa-
riais. Gestão de marketing. Gestão de produção e qualidade. Liderança e soluções 
de problemas. Logística empresarial. Empreendedorismo e plano de negócios. 
Gerenciamento de projetos. Negócios e oportunidades. Economia Solidária, Asso-
ciativismo, Cooperativismo, empoderamento e auto gestão. Novos conceitos de 
gestão empresarial. Micro e pequeno empresário – legislação pertinente e novos 
conceitos de gestão.

VIII – Cronograma de Eventos

11.04.11 ATé 03.05.11 PERíODO DE INSCRIÇÃO

19.06.11 Realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos

21.06.11 Divulgação do Gabarito 

22 e 24.06.11 Período para interposição de recursos do Gabarito 

16.07.11 Divulgação das notas da Prova Objetiva e Prova de Títulos

* As datas serão publicadas no Diário Oficial do Município
São Carlos, 30 de Março de 2011
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente

COMUNICADO
A Fundação Educacional São Carlos torna sem efeito os editais de Concursos Pú-
blicos nºs.  24, 25 e 26, publicados em 31 de março de 2011, em virtude dos fatos 
apontados no Processo nº. 11565/2011. 
São Carlos, 04 de abril de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente da FESC.

ATO DA SECRETARIA

COMUNICADO 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos, por seu Presidente 
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim, Comunica a Anulação da publicação efetuada 
em 24/03/2011, referente ao Extrato do Sexto Termo de Aditamento do Contrato 
de BERNARDI & BERNARDI LTDA, objeto do Processo Administrativo nº 3940/2006.
São Carlos, 04 de abril de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

COMUNICADO
O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS torna sem 
efeito o edital de Concurso Público nº 01/2011, publicado em 31 de março de 
2011, em virtude dos fatos apontados no Processo nº 11.565/11. 
São Carlos, 04 de abril de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

EDITAL Nº 01/2011
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREgOS PÚBLICOS

O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS faz saber que 
se encontram abertas inscrições do Concurso Público para os empregos de Afe-
ridor de Hidrômetro, Eletricista de Manutenção, Engenheiro (Elétrico) e Operador 
de ETA, sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universi-
dade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP. O Concurso 
Público será regido pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I - DO EMPREGO 

1. O Concurso Público destina-se ao provimento, mediante contratação, dos em-
pregos constantes na tabela adiante, com vagas existentes e das que vierem a 
existir dentro do prazo de sua validade.
2. O emprego, número de vagas, salário e requisitos exigidos são os estabelecidos 
a seguir:

EMPREgO VAgAS
JORNADA DE 
TRAbALhO 

(***)
SALáRIO (*) REqUISITOS

Aferidor de Hidrômetro 1
40 horas 
semanais

R$ 
1.107,00

Ensino Fundamental completo com certificado 
de conclusão fornecido por instituição 

reconhecida pelo MEC.
Conhecimentos em informática básica (**)

Eletricista de 
Manutenção (****)

1
40 horas 
semanais

R$ 
1.107,00

Ensino Fundamental completo com certificado 
de conclusão fornecido por instituição 

reconhecida pelo MEC.
Curso de Eletricista de Manutenção.

Operador de ETA 4
36 horas 
semanais

R$ 
1.107,00

Ensino Médio completo com certificado 
de conclusão fornecido por instituição 

reconhecida pelo MEC.
Conhecimentos em informática básica (**)

Engenheiro (Elétrico) 1
40 horas 
semanais

R$ 
2.540,00

Curso Superior em Engenharia Elétrica com 
certificado de conclusão fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC.
Registro no Conselho de Classe.

Conhecimentos em informática básica (**)

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento pa-
drão por força da Lei 13771/06.
** Informática Básica (Sistema Operacional, Editos de Textos, Planilhas eletrônicas 
e Internet)
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*** Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/ou no-
turnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Administração.
****. A remuneração do emprego de Eletricista de Manutenção será composta 
pelo vencimento mais periculosidade mediante análise do S.S.S.A.S..
3. O salário do emprego, tem como base o mês de março de 2011, referente a 
Classe I, Nível 1.
4. O candidato aprovado e contratado, pelo regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho, deverá prestar serviços em qualquer dependência do SAAE SÃO CAR-
LOS, dentro do horário estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/
ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga 
horária semanal de trabalho.
5. Serão concedidos pelo SAAE SÃO CARLOS os seguintes benefícios: Plano de 
Carreira com base na Lei Municipal nº 14375/07, prêmio assiduidade (6%), 14º sa-
lário e adicional por tempo de serviço (triênio – 5%).
6. As atribuições a serem exercidas pelo candidato contratado encontram-se no 
Anexo I – DAS ATRIBUIÇÕES.

II - DAS INSCRIÇÕES

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 11/04/2011 às 16 horas de 
03/05/2011 (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 11/04/2011 às  16 horas de 03/05/2011;
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 encerramen-
to das inscrições (03/05/2011). Atenção para o horário bancário.

1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente de-
verá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite 
do encerramento 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 situ-
ação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do Con-
curso Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições 03/05/2011 
Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em contato com 
o Disque 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 au-
tenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente 
à taxa de inscrição.
   1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 03/05/2011, a ficha de ins-
crição não estará mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa 
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento 
ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 
11/04/2011 à 03/05/2011, ou por qualquer outro meio não especificado neste 
Edital.

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

ESCOLARIDADE ExIgIDA VALOR (R$)

Ensino Fundamental 30,00

Ensino Médio 40,00

Ensino Superior 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 inscri-
ção.

2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva 
compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anu-
lada.
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 ban-
cárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente.
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 Fun-
dação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas in-
formações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requeri-
mento de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades 
especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obe-
decer ao procedimento descrito no subitem 3, item II.1 - Das Inscrições para Can-
didatos 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 bra-
ço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à 
Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Bran-
ca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou via SEDEX, especificando: 
“Concurso SAAE São Carlos”, nome completo, endereço, telefone e emprego em 
que está inscrito.
4.3. A VUNESP e o SAAE São Carlos não se responsabilizam por solicitação de 
inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de co-
municação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exi-
gências contidas no presente Edital, bem como pela responsabilidade e conse-
qüências 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 des-
de que em condições de exercer as atividades exigidas para o desempenho das 
funções pertinentes 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 
condição 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 especi-
ficar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de 
inscrição 11/04/2011 à 03/05/2011, 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 ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Do-
ença – CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especi-
ficação 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 infe-
rioridade 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 visu-
al passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 
atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é 
obstativa 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, 
avaliação, duração, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justi-
ficar a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por 
invalidez.
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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perí-
cia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego.

IV - DAS PROVAS

1. O Concurso Público constará das seguintes provas:

EMPREgOS PROVAS
NúMERO DE 

ITENS

Eletricista de Manutenção

Prova Objetiva
Língua Portuguesa

Matemática
Conhecimentos Específicos

Prova Prática

10
10
20

--

EMPREgOS PROVAS
NúMERO DE 

ITENS

Aferidor de Hidrômetro
Prova Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática

Conhecimentos Específicos

10
10
20

Operador de ETA
Prova Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática

Conhecimentos Específicos

15
15
20

Engenheiro (Elétrico)
Prova Objetiva

Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos

10
40

2. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau 
de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do empre-
go. Essa prova terá duração de 3 horas e será composta de questões de múltipla 
escolha, com 5 alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático 
constante do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
3. A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, permite avaliar o grau 
de conhecimento e as habilidades do candidato por meio de demonstração prá-
tica das atividades a serem desempenhadas no exercício do emprego. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo de Conhecimentos Específicos.

V - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS

1 - A prova objetiva será realizada na cidade de São Carlos, no dia 19/06/2011, às 
13 horas, em locais serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial 
do Município de São Carlos e afixados no SAAE São Carlos.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de con-
vocação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – www.
vunesp.com.br. ou do SAAE de São Carlos www.saaesaocarlos.com.br
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antece-
dência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
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 
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 
espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.
7 - 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. 
8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamen-
to 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 res-
postas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para 
correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de in-
teira responsabilidade 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 nenhu-
ma 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 levará o ca-
derno 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.
16. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente 
os termos constantes do item 2. do Capítulo VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
E HABILITAÇÃO.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA
1.1.  A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos.
1.2.  A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = Nax100
Tq
Onde:
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior 
a 50 pontos.
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

2. DA PROVA PRÁTICA (Eletricista de Manutenção)
2.1. A convocação para a prova prática será publicada oportunamente na Impren-
sa Oficial do Município e acontecerá em data, turma e local preestabelecidos, 
sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.2. Serão convocados para realizar a prova prática os candidatos mais bem habi-
litados na prova objetiva, conforme segue:

CANDIDATOS hAbILITADOS NA PROVA ObJETIVA CONVOCADOS PARA PROVA PRáTICA

Empregos Convocados até a posição

Eletricista de Manutenção 15ª

2.2.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condi-
ções serão convocados.
2.3. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto no Capítulo V 
– DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.
2.3.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autoriza-
ção expressa do responsável pela aplicação. 
2.3.2. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao aplicador todo o seu material 
de exame. 
2.4. A prova prática será elaborada tendo em vista os Conhecimentos Específicos 
do Conteúdo Programático.
2.5. A prova prática será avaliada na escala de 0 a 100 pontos.
2.6. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 
50 pontos na prova prática.
2.7. O candidato não habilitado na prova prática ou aquele habilitado na prova 
objetiva, mas não convocado para a prova prática, será excluído do Concurso Pú-
blico.

VII - DA PONTUAÇÃO FINAL
1. A pontuação final do candidato corresponderá a nota final obtida pelo candi-
dato, conforme segue: 
1.1. Para os empregos de Eletricista de Manutenção, a nota final será obtida pela 
fórmula abaixo:

NF = PO + PP
2
Onde:
NF = Nota Final
PO= Nota da prova objetiva
PP = Nota da prova prática

1.2. Para os demais empregos, a nota final corresponderá ao total de pontos ob-
tidos na prova objetiva.
NF = PO
Onde:
NF = Nota Final
PO= Nota da prova objetiva

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pon-
tuação final.
2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os 
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seguintes critérios de desempate ao candidato:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, 
entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais 
elevada;
b) que obtiver maior nota na prova prática, quando houver;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa, quando 
houver;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática, quando houver;
f ) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
2.1. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candida-
tos envolvidos.
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral 
(todos os candidatos aprovados) e outra especial (portadores de necessidades 
especiais aprovados).

IX - DOS RECURSOS 

1. O prazo para interposição de recurso será de 2 dias úteis, contados da data da 
divulgação ou do fato que lhe deu origem.
2. Para interpor recurso contra a aplicação, o gabarito, os resultados das diversas 
etapas do Concurso Público e a classificação, deverá utilizar o campo próprio para 
interposição de recursos, no endereço www.vunesp.com.br, na página específica 
do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas.
2.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
candidatos presentes na prova objetiva.
2.2. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas 
do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa 
seguinte.
2.3. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, este 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato 
para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a des-
classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilita-
ção.
3. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados 
neste Edital ou aquele que não apresentar fundamentação e embasamento ou 
aquele que não atender às instruções constantes do “link” Recursos na página es-
pecífica do Concurso Público.
4. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer ou-
tro meio, além do previsto neste Capítulo.
5. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
6. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

X – DA CONTRATAÇÃO

1. 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 do SAAE, com prévia publicação de convocação no Diário 
Oficial do Município. 
2. O candidato convocado será submetido ao exame de saúde admissional (físico 
e mental) que o comprove apto para o emprego. 
3. Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 19/09/02, 
ficam reservadas5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante a vi-
gência deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades especiais, 
desde que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o número resul-
tante 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.
4. 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.
5. 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.
6. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados cópias autenticadas dos 
seguintes documentos: 
6.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos; 
6.2. 2 fotos 3x4; 
6.3. Carteira de Identidade; 
6.4. Cadastro de Pessoa Física; 
6.5. Carteira Profissional (só original); 
6.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quites com a justiça eleitoral; 
6.7. PIS/PASEP; 
6.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos completos; 
6.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino; 
6.10. Certidão de Casamento, se for o caso; 
6.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso; 
6.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso; 
6.13. Comprovante de endereço;
6.14. atestado de antecedentes criminais, ou protocolo de solicitação. Na hipóte-
se de apresentação posterior do atestado, do qual conste restrições, implicará na 
rescisão do contrato de trabalho.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e con-
dições estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre 
as quais não poderá o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento.
2. Quando da contratação, o candidato deverá entregar os documentos compro-
batórios constantes no item 2. do Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade 
da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de 
ordem administrativa, cível ou criminal.
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a ex-
pectativa de direito à contratação e à preferência na contratação.
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de dois anos, contado da data 
da sua homologação, podendo ser prorrogado, a critério do SAAE SÃO CARLOS, 
uma única vez e por igual período.
5. Caberá ao Presidente do SAAE SÃO CARLOS a homologação deste Concurso 
Público.
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, cir-
cunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado na Imprensa 
Oficial do Município.
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e 
alterações posteriores não serão objetos de avaliação da prova neste Concurso 
Público.
8. As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas pela Fun-
dação VUNESP, por meio do Disque VUNESP, e pela internet, no site www.vunesp.
com.br, sendo que após a classificação definitiva, as informações serão de respon-
sabilidade do SAAE SÃO CARLOS.
9. Em caso de alteração de algum dado cadastral até a emissão da classificação 

definitiva, o candidato deverá requerer a atualização à Fundação VUNESP, após 
o que e durante o prazo de validade deste Certame, pessoalmente, ao SAAE SÃO 
CARLOS.
10. O SAAE SÃO CARLOS e a Fundação VUNESP se eximem das despesas decor-
rentes de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase 
deste Concurso Público e de objetos e documentos esquecidos ou danificados no 
local ou sala de prova.
11. O SAAE SÃO CARLOS e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por even-
tuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 
endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
12. O SAAE SÃO CARLOS e a Fundação VUNESP não emitirão Declaração de Apro-
vação no Concurso Público, sendo a própria publicação na Imprensa Oficial do 
Município documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
13. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste 
Concurso Público, serão publicados no Diário Oficial do Município e divulgados 
no site www.vunesp.com.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o 
seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhe-
cimento.
14. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá 
como referência o horário oficial de Brasília.
15. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados 
pelo SAAE SÃO CARLOS. 
16. Decorridos 90 dias da data da homologação e não caracterizando qualquer 
óbice, é facultada a incineração da prova e demais registros escritos, mantendo-
se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos.
17. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o SAAE SÃO 
CARLOS poderá anular a inscrição, prova ou contratação do candidato, verificadas 
falsidades de declaração ou irregularidade no Certame.
18. Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal
19. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público 
quando não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar 
sua desistência por escrito.

Informações 

Fundação VUNESP
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes – São Paulo - CEP 
05002-062
Horário: dias úteis - das 8  às 13horas e das 14 às 17horas
Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 - dias úteis - das 8 às 20 horas 
Site: www.vunesp.com.br

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS 
Avenida Getúlio Vargas, 1500 – Jardim São Paulo – São Carlos – SP – CEP 13.570-
390
Horário: dias úteis - das 8  às 12horas e das 14 às 18horas
Fone (16) 3373-6400 – 0800 111 064
Site: www.saaesaocarlos.com.br
São Carlos, 04 de abril de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES

AFERIDOR DE HIDRÔMETRO
▪ Aferir, revisar e/ou reparar os hidrômetros da rede devido às reclamações dos 
usuários ou investigações especiais, ou em função de uma programação de ma-
nutenção preventiva seguindo as normas do IPEM, INMETRO, ABNT e demais 
normas relativas as atividades desenvolvidas na área de Hidrometria vigentes no 
país, cabendo-lhe, também, informar, mediante laudo técnico, toda ocorrência de 
sinistro ou anormalidade encontrada nos hidrômetros e ou quando da impossi-
bilidade da aferição;
▪ Aferir amostra de hidrômetros novos quando da inspeção de testes e/ou recebi-
mento, sob a orientação e acompanhamento da Chefia do Setor de Hidrometria;
▪ Emitir laudo técnico com resultado dos testes de aferição, atestando o desem-
penho dos hidrômetros aferidos em bancada e atualizar as Ordens de Serviço com 
esses dados;
▪ Acompanhar o recebimento, controlar o estoque de hidrômetros novos e con-
trolar o fornecimento aos diversos Setores e destino dos medidores sob orienta-
ção da Chefia, através da Planilha de Fornecimento de Hidrômetros, lançando os 
dados em registro eletrônico para facilitar consultas e a elaboração de inventários;
▪ Cuidar da manutenção do cadastro de hidrômetros;
▪ Revisar e reparar peças internas, trocar relojoarias, cúpulas e lacres nos hidrôme-
tros em que o SAAE tenha interesse em recuperar;
▪ Lavar e/ou pintar as carcaças recuperadas;
▪ Receber, organizar e controlar os hidrômetros substituídos e as carcaças de hi-
drômetros, retirados das ligações ou que forem de responsabilidade da oficina, 
confrontando as Ordens de Serviço e os hidrômetros entregues, para assegurar 
sua perfeita correspondência aos dados anotados;
▪ Organizar o armazenamento dos hidrômetros em local próprio, identificando e 
determinando sua acomodação de forma adequada, para garantir uma estoca-
gem racional e ordenada;
▪ Zelar pela conservação dos hidrômetros estocados
▪ Registrar as informações na planilha de controle dos hidrômetros e encaminhar 
ao Setor de Hidrometria diariamente;
▪ Separar e manter devidamente armazenado e à disposição dos (as) usuários 
(as) por tempo determinado, os hidrômetros decorrentes de fraude e/ou outras 
anomalias, observando o prazo legal para interposição do pedido de revisão e/
ou recurso;  
▪ Manter a organização da Oficina de Hidrometria, supervisionando os hidrôme-
tros acondicionados, controle de saída e entrada de todos os hidrômetros;  
▪ Efetuar inventários referente aos hidrômetros utilizados, através de procedimen-
tos específicos e demais atividades correlatas;
▪ Operar sistemas computacionais (software) correlacionados à área;
▪ Transcrever dados relativos a controle de hidrômetros em formulários e/ou pla-
nilhas específicas;
▪ Arquivar documentos relativos a controle de hidrômetros e laudos de aferição;
▪ Atender telefone e transmitir informações relacionadas á sua área de atuação;
▪ Realizar serviços de digitação em geral;
▪ Operar microcomputador;
▪ Executar outras atividades que lhe forem delegadas pelo níveis hierárquicos su-
periores, relacionados a sua área de atuação, sempre que haja a necessidade de se 
adequar a novos procedimentos adotados.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
montagem e manutenção de painéis elétricos;
montagem e manutenção em rede de baixa e média tensão, banco de capacitores 
e instalações prediais;

parametrização através de notebooks: 
1. acionamento variável – (inversor de freqüência )
2. partida suave (soft-starter);
3. controlador de demanda.
Execução de ligações em motores elétricos em geral;
Executar a instalação e substituição de peças e equipamentos pertinentes às ins-
talações prediais, elevatórias de água e esgoto e pequenos reparos em equipa-
mentos de automação;
Revisar freqüentemente todas as instalações e equipamentos elétricos, verifican-
do isolamentos, limpando e/ou reapertando cabos, conexões, terminais, disjun-
tores etc.
Executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos su-
periores, relacionados a sua área de atuação.

ENGENHEIRO (ELÉTRICO)
Planejar, organizar e desenvolver projetos de engenharia elétrica, elaborando 
plantas, propondo técnicas de desenvolvimento e decursos necessários à execu-
ção dos mesmos, possibilitando e Orientando as fases de construção, instalação, 
funcionamento, manutenção e reparação de instalações, aparelhos e equipamen-
tos elétricos, dentro dos padrões técnicos exigidos;
Projetar sistemas de transmissão de energia;
Projetar sistemas de distribuição de energia 
Projetar sistemas painéis elétricos 
Projetar sistemas de instrumentação, automação e controle de processos
Pesquisar novas tecnologias
Promover estudos das condições requeridas para o funcionamento das instala-
ções de energia elétrica, de sistemas e implementos elétricos. 
Programar e desenvolver projetos de instalações e equipamentos, acompanhar e 
inspecionar os trabalhos projetados, prestando assistência técnica para assegurar 
a observância das especificações de qualidade e segurança, 
especificar equipamentos, serviços e sistemas elétricos, 
elaborar documentação técnica de sistemas e equipamentos elétricos;
coordenar empreendimentos elétricos
Executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos su-
periores, relacionados a sua área de atuação.

OPERADOR DE ETA
Fazer análises nos vários estágios de tratamento nas ETAs;
Análises físico-químicas parciais (turbidez, cloro e pH) feitas para o controle do 
tratamento d´água vários estágios;
Preenchimento de boletins próprios com produção de água para o tratamento 
(medição qualitativa), resultados das análises e controle das dosagens dos pro-
dutos químicos;
Manuseio contínuo de turbidímetro, aparelho de comparação colorimétrica, do-
sadores de produtos químicos;
Preparação de produtos químicos para o tratamento de água;
Tratar a água, definindo dosagens e adicionando produtos químicos de acordo 
com a tabelas;
Limpeza diária dos filtros com retro lavagem e jatos de água inclusive nos verte-
dores, canaletas em geral e retirada dos sobrenadantes nos floculadores, decan-
tadores e filtros;
Controlar a cloração, fluoretação e condições da  água tratada (cor, turbidez e pH);
Controlar o tratamento de água por sistema informatizado;
Comunicar a Chefia qualquer anomalia para o bom funcionamento da Estação 
de Tratamento de Água, inclusive se notar alguma modificação na quantidade e 
qualidade da água;
Executar outras atividades que lhe forem delegados pelos níveis hierárquicos su-
periores, relacionados à sua área de atuação

Anexo II – Conteúdo Programático

Ensino Fundamental

Língua Portuguesa
Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado 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, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão 
e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples. Equa-
ção do 1.º grau. Sistema de equações do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de 
tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitá-
goras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos – Aferidor de Hidrômetro
As questões serão elaboradas tendo em vista a descrição DAS ATRIBUIÇÕES (ANE-
XO I).

Conhecimentos Específicos - Eletricista de Manutenção
Efetuar a manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica predial, máquinas, 
motores e equipamentos elétricos, apurando diagnósticos dos defeitos, efetuan-
do consertos, troca de componentes sempre que necessário.

Ensino Médio

Língua Portuguesa
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. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor co-
mum. 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. Sistema 
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 - Operador de ETA
As questões serão elaboradas tendo em vista a descrição DAS ATRIBUIÇÕES (ANE-
XO I).

Ensino Superior Completo

Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, nu-
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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. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.

Conhecimentos Específicos - Engenheiro (Elétrico)
Sistemas trifásicos: Sistemas simétricos de carga equilibrada, ligações estrela e tri-
ângulo, grandezas de fase e de linha. Cargas desequilibradas. Sistemas trifásicos 
com indutâncias mútuas. Potência em sistemas trifásicos. Vales por unidade (pu): 
Representação de máquinas elétricas em pu. Choque de bases, representação de 
transformadores com comutador de derivação. Aplicação de valores pu a sistemas 
trifásicos simétricos com carga equilibrada. Componentes simétricos: Conceitos 
básicos, aplicação a sistemas trifásicos. Representação de redes por diagramas 
seqüenciais. Tratamento de desequilíbrios. Potências de curto-circuito trifásico e 
fase-terra. Análise elétrica de redes: Matrizes primitivas de elementos de rede, ma-
trizes de admitâncias nodais e matriz de impedâncias nodais. Redução de redes. 
Alterações na configuração do sistema e seu reflexo nas matrizes de rede. Fluxo de 
potência: Formulação do problema, representação de barras de geração e de car-
ga. Métodos para resolução. Controle de fluxo de potência e de tensão nas barras. 
Modelos para representação da carga: potência, corrente e impedância constante. 
Estudo de defeitos: Transitórios em circuitos R-L, Componente unidirecional da 
corrente de defeito. Modelagem de geradores síncronos e motores de indução, 
Defeitos trifásico, fase-terra, dupla –fase e dupla-fase terra. Sistemas aterrados e 
sistemas isolados. Dimensionamento de disjuntores. Instalações elétricas de bai-
xa tensão: Conceitos básicos. Proteção contra choques elétricos. Dispositivos de 
manobra e proteção. Planejamento da instalação. Dimensionamento de conduto-
res. Proteção contra correntes de sobrecarga. Proteção contra correntes de curto-
circuito. Compensação reativa. Fundamentos de luminotécnica. Manutenção de 
instalações elétricas.

LICITAÇÕES

Tomada de Preços nº 02.04.2011. Processo S.A.A.E. nº 0.336/2011. Objeto: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de ma-
nutenção mecânica preventiva e corretiva, de forma contínua para as viaturas 
oficiais da frota da Autarquia, incluindo o fornecimento de peças e acessórios de 
reposição novos e originais.
Comunicamos a todos os interessados que a empresa Caime Casale Comercial 
Ltda. EPP., sediada em São Carlos – SP., interpôs recurso contra a decisão da Comis-
são de Licitações no que tange à fase de HABILITAÇÃO, ficando assinalado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para impugnação, a partir desta Publicação, de acordo com 
a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos, 04 de abril de 2011.
Presidente da Comissão de Licitações.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO Tomada de Preços nº 02.15.2010 Processo 
SAAE nº 4.903/2010 Objeto: Contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços no ramo de manutenção mecânica  preventiva e corretiva, de for-
ma contínua para máquinas retroescavadeiras.”
Homologo a decisão da Comissão de Licitações que, com base na Ata de Julga-
mento da Licitação por Tomada de Preços nº 02.15.2010, em sessão realizada em 
21/03/2011, deu conhecimento de sua decisão ao interessado mediante publica-
ção no Diário Oficial do Município em  22/03/2011, bem como Adjudico o objeto 
da presente licitação à empresa classificada em primeiro lugar: CAIME CASALE 
COMERCIAL LTDA - EPP
São Carlos, 04 de  abril  de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

EXTRATO

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 
PROC. Nº 3.940/2006.

NOME DAS PARTES
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA: BERNARDI & BERNARDI LTDA.
OBJETO:  Fica aditado ao Contrato em epígrafe, a prorrogação do prazo de vigên-
cia para a execução dos serviços descritos na sua Cláusula 2ª, pelo período de 03 
(três) meses, ou seja, de 05 de abril de 2011 a 04 de julho de 2011, ou até que se 
conclua o Processo Licitatório nº 336/2011. As despesas com a execução do pre-
sente Termo de Aditamento correrão à conta de dotação orçamentária do SAAE, 
do Programa de Trabalho nº 060100.1712200042.725 e despesa 3.3.90.39.39 e 
3.3.90.39.19, conforme Notas de empenho nº 811 e 812/2011, somando o valor de 
R$ 43.750,00 (Quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais).
São Carlos, 04 de abril de 2011.

Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

CONSELHOS
MUNICIPAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO CMS N°001/2011

DEFINE OS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO E REGISTRO DE ENTIDADES E DE-
MAIS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS À SAÚDE  JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – CMS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Conselho Municipal de Saúde-CMS, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas pela Lei n°13.194 de 25 de Julho de 2003 suas adequações,  e,  conforme 
deliberação da 19ª. Reunião Ordinária realizada em  14 de Fevereiro de 2011;

Considerando a Lei Federal n°12.101 de 27 de Novembro de 2009, Portaria n°3355 
de 4 de novembro de 2010 e Lei Municipal n° 15589 de 06 de janeiro de 2011;

Considerando a necessidade de definir os procedimentos para a inscrição e regis-
tro de entidades e demais instituições relacionadas à Saúde, junto ao Conselho 
Municipal de Saúde-CMS; 

RESOLVE:

Art. 1°- A Inscrição e Registro de Entidades e demais Instituições  relacionadas à 
Saúde junto ao Conselho Municipal de Saúde-CMS, obedecerá ao disposto nesta 
resolução.  

§ Único – Consideram-se Entidades ou Instituições aquelas que ofereçam serviços 
sem fins lucrativos aos cidadãos do município de São Carlos através de projetos 
em consonância com as diretrizes do Plano Municipal de Saúde de São Carlos  e 
Sistema Único de Saúde-SUS e tenham no mínimo um ano de efetivo exercício no 
município de São Carlos.
 
Art. 2° - A Inscrição inicial, expedida pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS será 
concedida às entidades e demais instituições mencionadas no artigo 1° desta Re-
solução, na forma abaixo estabelecida:

1-Requerimento em papel timbrado de Entidade/Instituição requerendo a  ins-
crição junto ao Conselho Municipal de Saúde-CMS, assinado pelo Presidente da 
entidade;

2-Cópia do Estatuto vigente registrado em Cartórios de Títulos e Documentos;

3-Cópia da Ata de Eleição e posse da atual Diretoria, registrada em Cartório de 
Títulos e Documentos;

4-Cópia atualizada da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

5- Plano de Trabalho para o ano em curso, em consonância com as prioridades da 
política de atendimento a saúde municipal, princípios do Sistema Único de Saúde 
– SUS e Lei de Diretrizes Orçamentárias /LDO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3° - O registro das Entidades/Instituições que se encontram em  funcionamen-
to, deverão apresentar a documentação:
1-Requerimento em papel timbrado da Entidade/Instituição requerendo o Re-
gistro junto ao Conselho Municipal de Saúde-CMS, assinado pelo Presidente da 
entidade;
2- Declaração de funcionamento assinada pelo representante legal; 
3-Relatório de atividades contendo descrição, quantificação e qualificação das 
atividades desenvolvidas, referente ao último ano, da entidade datado e assinado 
por seu representante legal;
4-Cópia do Estatuto vigente registrado em Cartórios de Títulos e Documentos;
5-Cópia da Ata de Eleição e posse da atual Diretoria, registrada em Cartório de 
Títulos e Documentos;
6-Cópia atualizada da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
7- Plano de Trabalho para o ano em curso, em consonância com as prioridades da 
política de atendimento a saúde municipal, princípios do Sistema Único de Saúde 
– SUS e Lei de Diretrizes Orçamentárias /LDO.

8-Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Receitas e Despesas, do último ano de 
atividade; 
9-Licença de Funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária; 
10-Alvará do Corpo de Bombeiros;  
11- Cópia dos documentos, CPF’s e RG’s do Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro 
e Secretário; 
12-Cópia atualizada do documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ).
Art. 4°- O Certificado de Inscrição e Registro, expedido pelo Conselho Municipal 
de Saúde-CMS terá validade de 1 (um) ano.
Art. 5°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
São Carlos, 31 de Março de 2011
ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 
CONSELHO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE DE SÃO CARLOS
 
CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO N°............../......
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
CONFERE 
 A LEI N° 13194   DE 25 DE JULHO DE 2003,  DE ACORDO COM A 
RESOLUÇÃO N°001/2011 de 31/03/2011, RESOLVE CONCEDER CERTICADO À

NOME................................................................................................................................................
........ 

ENDEREÇO: ........................................................................................................................................
.....

B A I R R O : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C I D A -
DE:........................................................

CNPJ: ...............................................................................................................................................
......... 

O PRESENTE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO TEM VALIDADE
PELO PERIODO DE UM ANO A PARTIR DESTA DATA 
São Carlos, ........ de ......................................... de .............
..........................................................                                              ........................................................ 
                        Presidente                                                                     Comissão de Vigilância 
em Saúde
            Conselho Municipal de Saúde                                                    Conselho Municipal 
de Saúde

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 
CONSELHO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE DE SÃO CARLOS
 
CERTIFICADO DE REGISTRO N°............../........

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
CONFERE 

 A LEI N°13194  DE 25 DE JULHO DE 2003,  DE ACORDO COM A 

RESOLUÇÃO N°001/2011 de 31/03/2011, RESOLVE CONCEDER CERTICADO À

NOME................................................................................................................................................
........ 

ENDEREÇO: ........................................................................................................................................
....

B A I R R O : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C I D A -
DE:........................................................

CNPJ: ...............................................................................................................................................
......... 

O PRESENTE CERTIFICADO DE REGISTRO TEM VALIDADE
PELO PERIODO DE UM ANO A PARTIR DESTA DATA 
São Carlos, ........ de ......................................... de .............
     
........................................................                                              .......................................................... 
                      Presidente                                                                          Comissão de Vigilância 
em Saúde
        Conselho Municipal de Saúde                                                          Conselho Municipal 
de Saúde
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