Município de Ilha Comprida
PROCESSO SELETIVO DE PROVAS
EDITAL Nº. 01/2019

Agente Comunitário de
001
Saúde – Atlântico - PSF

Cadastro
1.295,71
Reserva

Ajudante Geral 002 Feminino – Boqueirão
Sul

Cadastro
Reserva

003

961,57

Auxiliar de Enfermagem Cadastro
1.536,74
– Boqueirão Sul
Reserva

004 Cuidador Feminino

Cadastro
1.350,00
Reserva

005 Farmacêutico

Cadastro
reserva

3.839,95

006 Fisioterapeuta

Cadastro
reserva

3.839,95

007

Médico Ginecologista e
Obstetra

008 Merendeira

Cadastro
11.500,00
Reserva
Cadastro
Reserva

1.055,95

009

Professor Substituto de
Informática**

Cadastro
17,48 h/a
Reserva

010

Professor Substituto de
Inglês**

Cadastro
17,48 h/a
Reserva

011

Professor Substituto de
Língua Portuguesa**

Cadastro
17,48 h/a
Reserva

Ensino médio completo

Alfabetizado
Ensino Médio Técnico
completo e registro no COREN

Carga horária
Semanal

Habilitação

Salário (R$)

Total de
vagas

Cargo

Código

O MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, nos termos da Lei Municipal nº 725/2009, faz saber a
quem possa interessar que torna pública a abertura das inscrições do PROCESSO SELETIVO
de contratação temporária para o preenchimento de vagas sob a égide da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e de acordo com as instruções especiais que ficam fazendo parte
integrante deste Edital:

40 horas
semanais (200
horas mensais)
40 horas
semanais (200
horas mensais)
40 horas
semanais (200
horas mensais)

Ensino Fundamental completo;
21 (vinte e um) anos;
experiência comprovada em
40 horas
carteira de trabalho de no
semanais
mínimo 08 (oito) meses em
mediante escala
trabalho com crianças e/ou
adolescentes
40 horas
Ensino Superior completo com
semanais (200
registro no CRF
horas mensais)
30 horas
Ensino Superior completo com
semanais
registro no CREFITO
(150 horas
mensais)
Ensino Superior com registro
20 h semanais
no CRM; Especialista em
(100 horas
ginecologia e obstetrícia
mensais)
40 horas
Ensino Fundamental completo semanais (200
horas mensais)
10 horas
Ensino Superior completo com
semanais (50
habilitação na área
horas mensais)*
10 horas
Ensino Superior completo com
semanais (50
habilitação na área
horas mensais)*
10 horas
Ensino Superior completo com
semanais (50
habilitação na área
horas mensais)*
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Cadastro
Reserva

1.935,91

Ensino Médio Técnico
completo e registro no COREN

Técnico em
013 Enfermagem –
Boqueirão Sul

Cadastro
Reserva

1.935,91

Ensino Médio Técnico
completo e registro no COREN

014 Técnico em Farmácia

Cadastro
Reserva

1.683,41

Ensino Médio Técnico
completo

012

Técnico em
Enfermagem

40 horas
semanais (200
horas mensais)
40 horas
semanais (200
horas mensais)
40 horas
semanais (200
horas mensais)

* Carga horária de 10 h/a semanais, podendo ser suplementada até 40 h semanais.
** Atribuições previstas no Regimento Interno de cada Unidade Escolar.

CAPÍTULO I - DOS CARGOS E VAGAS
1.
O presente processo seletivo será constituído de prova objetiva para todos os cargos, de
caráter eliminatório e classificatório, sendo que, para o cargo de cuidador, também ocorrerá
a Avaliação Psicológica, de caráter unicamente classificatório.
2.
Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).
3.
Os candidatos contratados contarão com o benefício do auxílio-refeição, atendidas as
disposições da Lei Municipal nº 1.270 de dezembro de 2015.
4.
O processo de seleção atenderá o elenco de cargos de provimento das vagas existentes e
de cadastro reserva.
5.
A habilitação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a contratação imediata, mas
apenas a expectativa de ser admitido segundo as vagas existentes, de acordo com as
necessidades da Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação.
CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES
1.
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste EDITAL, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
2.
O candidato ao cargo de agente comunitário de saúde, antes de efetuar a inscrição,
deverá certificar-se de que inscreveu-se apenas para a mesma área de abrangência na
qual reside atualmente, constante no ANEXO I, verificando corretamente a nomenclatura
do cargo e o detalhamento da abrangência contido neste edital. O local de residência
deverá ser comprovado no momento da contratação, sendo excluídos os candidatos que
não residam na área de abrangência escolhida no momento da inscrição.
3.
As inscrições serão somente presenciais, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2019, no horário
das 9h às 11h30min e das 14h às 16h, no auditório do prédio da ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MEU RECANTO – Av. Candapuí,
s/nº, Balneário Meu Recanto.
4.
Para fazer a inscrição os candidatos deverão apresentar:
Original e cópia simples:
 Documento oficial com foto a exemplo do Registro Geral - R.G; Carteira Nacional de
Habilitação - C.N.H; Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ; carteiras
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens,
Conselhos).
 Cadastro de Pessoa Física – C.P.F.
 Comprovante de Residência atualizado (preferencialmente conta de luz)
5.
Os candidatos deverão satisfazer as seguintes exigências:
a) Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da Lei;
b) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos no momento da contratação, exceto o
cargo de cuidador que exige ter no mínimo 21 (vinte e um) anos completos;
c) Estar em gozo dos direitos políticos;
d) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
e) Possuir nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
g) Não ter sofrido, quando do exercício de cargo público ou função, a penalidade de
demissão;
h) Comprovar não possuir antecedentes criminais;
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6.

7.
8.
9.

10.

i) Atender qualquer outra exigência editalícia.
A assinatura do candidato na ficha de inscrição implicará na satisfação das exigências
relacionadas no item anterior, devendo essa ser idêntica ao documento com foto
apresentado como identificação.
Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo.
As inscrições para as funções/cargos serão examinadas e julgadas pela Comissão do
Processo Seletivo.
O prazo de inscrição poderá ser prorrogado no caso do número de candidatos ser inferior
ao das vagas iniciais a serem preenchidas, ficando a critério da Administração a adoção de
tal medida.
O candidato, por ocasião da CONTRATAÇÃO, deverá comprovar todos os requisitos acima
elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação
obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no
Processo.

CAPÍTULO I II - DA PROVA OBJETIVA
1.
O Processo Seletivo constará de prova objetiva, no total de 30 (trinta) questões com
(quatro) alternativas, compatível com o nível de escolaridade e habilidades exigidas.
2.
As provas serão compostas de questões de múltipla escolha, valendo cada questão
(um) ponto e versarão sobre os assuntos constantes dos Programas que fazem parte
Anexo II do presente Edital, de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo
máximo 30 (trinta) pontos.

04
01
do
no

CAPÍTULO I V - DA AVALIA ÇÃO PSICOLÓGICA PARA CARGO DE CUIDA DOR
1.
A Avaliação Psicológica, de caráter unicamente classificatório, será realizada por
profissional habilitado e consistirá na aplicação e na avaliação de testes e instrumentos
psicológicos científicos, que permitam identificar a compatibilidade de características
psicológicas do candidato, com as atribuições do cargo.
2.
Na Avaliação Psicológica, será atribuída ao candidato classificado na etapa da Prova
objetiva a pontuação de 0 (zero) a 8 (oito) pontos.
3.
A pontuação da Avaliação Psicológica será somada a pontuação obtida na Prova Objetiva
dos candidatos classificados.
CAPÍTULO V - DA PRESTAÇÃO DA PRO VA OBJETIVA
1.

A data prevista para a prova é 20/01/2019.

O local e o horário da realização das provas serão divulgados em até 2 (dois) dias
antes da data prevista de realização das provas, na sede do Município de Ilha
Comprida e no site www.ilhacomprida.sp.gov.br
2.

3.

4.

5.
6.
7.

O candidato deverá comparecer ao local determinado para as provas, com 30 (trinta)
minutos de antecedência do horário estipulado, munido de comprovante de inscrição,
documento de identificação oficial original e caneta esferográfica azul ou preta. Não
será permitido o acesso à sala de provas após o horário estabelecido para o início das
mesmas.
Somente será admitido à sala de provas o candidato que apresentar documento que bem o
identifique como: Carteira e/ou Cédula de Identidade expedidas pelas Secretarias de
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações
Exteriores (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).
Durante a realização das provas, não será permitida qualquer consulta a livros, cadernos,
etc., nem a utilização de instrumentos como máquina de calcular, aparelhos de
comunicação de qualquer natureza, telefones celulares, bem como é proibido ausentar-se
da sala de provas, a não ser em casos especiais, na companhia de um fiscal.
A prova terá a duração de 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos.
Não será permitido fazer prova em local e horários diferentes do estabelecido, sob
quaisquer alegações.
As salas de provas serão fiscalizadas por elementos designados pela COMISSÃO DO
PROCESSO SELETIVO, vedado o ingresso de pessoas estranhas.
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8.
9.
10.
11.

A folha de respostas não deverá conter nenhuma rasura sob pena de nulidade da questão.
Por questões de direitos autorais e de segurança, os candidatos não poderão levar os
cadernos de provas.
Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os
candidatos presentes.
Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido;
b) não comparecer ou não realizar a prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento que bem o identifique;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do Fiscal, ou antes, de
decorrida meia hora do início das provas;
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas
ou impressos não permitidos ou calculadora;
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de
comunicação;
g) portar armas;
h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
i) não devolver integralmente o material recebido;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

CAPÍTULO V I - DO JULGAM ENTO DA PROVA
1.
A prova objetiva terá caráter eliminatório, sendo considerado aprovado o candidato que
obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos possíveis.
2.
A prova objetiva terá 30 (trinta questões), em que cada questão valerá um ponto. Total de
30 pontos.
3.
O não comparecimento à prova inabilitará o candidato automaticamente.
4.
Não haverá segunda chamada para nenhuma prova.
CAPÍTULO VI I - DA CLASSIFICAÇ ÃO
1.
A nota final de cada candidato aprovado será a pontuação obtida na prova.
2.
Aos candidatos ao cargo de cuidador será acrescido até 8 (oito) pontos da Avaliação
Psicológica, podendo o candidato obter a pontuação máxima de 48 (quarenta e oito)
pontos.
3.
Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de nota final.
4.
Em caso de igualdade de pontos terá preferência para nomeação o candidato que possuir:
a) Maior idade;
b) Maior nº de dependentes (cônjuge e filhos).
5.
A relação dos aprovados já estará na ordem de classificação pelo item 3.
6.
Ainda havendo igualdade de pontos, o desempate ocorrerá na nomeação do candidato, por
sorteio.
7.
Não estarão relacionados os candidatos que não obtiverem a nota mínima classificatória
CAPÍTULO VII I – DOS RECURSOS
1.
O prazo para interposição de recurso será de 24 (vinte e quatro) horas úteis contados da
data da divulgação do fato que lhe deu origem.
2.
O recurso deverá ser protocolado perante a COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO –
EDITAL Nº 01/2019, no Paço Municipal, localizado a na Avenida Beira Mar, nº 11.000,
Balneário Meu recanto, CEP 11925-000, Ilha Comprida, Estado de São Paulo, com as
seguintes especificações:
a) Nome do candidato;
b) Número e tipo do documento de identificação;
c) Cargo/função para o qual se inscreveu;
d) Endereço completo;
e) Fundamentação ou embasamento, com as devidas razões do recurso;
f) Data e assinatura.
3.
Para efeito do prazo estipulado será considerada a data do protocolo.
4.
No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, poderá,
eventualmente, ser alterada a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma
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5.
6.

nota/classificação superior ou inferior ou ainda ocorrer à desclassificação do candidato que
não obtiver a nota mínima exigida para aprovação.
Será indeferido o recurso interposto fora das especificações e dos prazos estipulados
neste edital.
Havendo alteração na classificação geral, em face da interposição de recurso, a lista será
republicada.

CAPÍTULO IX - DA CONTR ATAÇ ÃO
1. Os candidatos classificados serão contratados da seguinte forma:
1.1 Os cargos de professores substitutos serão contratados sob a égide da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), por um período de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por
até igual período, a critério da administração municipal.
1.2 Os agentes comunitários serão contratados sob a égide da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e a Lei nº 13.595/2018.
1.3 Os demais cargos serão contratados sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), por um período de até 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado por até igual
período.
2. O candidato que não atender a convocação para contratação, dentro do prazo constante
na notificação, será desclassificado do certame.
3. É de responsabilidade de o candidato manter seus dados atualizados junto ao Município de
Ilha Comprida, para eventual convocação que será efetuado mediante através de telefone
e/ou correspondência com aviso de recebimento.
4. O não comparecimento, por qualquer motivo, para a contratação na data determinada pelo
Município de Ilha Comprida, acarretará a perda do direito à vaga, sendo convocado o
candidato subseqüente.
5. Perderá os direitos decorrentes do Processo Seletivo o candidato que:
a. não aceitar as condições estabelecidas pelo Município de Ilha Comprida para o
exercício da função;
b. recusar a contratação; deixar de assinar o contrato individual de trabalho ou de
entrar no exercício da função nos prazos estabelecidos pelo Município de Ilha
Comprida, ou ainda, omitir dados relevantes que impeçam sua contratação ao
serviço público, mesmo que constatados posteriormente ao ato de sua contratação;
6. É facultado ao Município de Ilha Comprida, exigir dos candidatos convocados, além da
documentação prevista na C.L.T., outros documentos que julgar necessários.
7. A contratação para a função somente será concretizada após laudo médico conclusivo de
aptidão, capacidade física, mental e psicológica do mesmo para a posse e exercício do
cargo de provimento específico a que se submeteu em Processo Seletivo, firmado pelo
Serviço de Inspeção Médica do Município de Ilha Comprida.
8. Os candidatos aprovados serão convocados em ordem de classificação de acordo com a
necessidade do serviço público municipal.
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1.
A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Sr. Prefeito Municipal de Ilha
Comprida, em até 20 (vinte) dias, contados da publicação do resultado final, a vista do
relatório apresentado pela COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO
PROCESSO SELETIVO.
2.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documentos, ainda
que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo.
3.
A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO é dotada
de poder para anular as provas de seleção de que trata este EDITAL se assim achar
necessário, reservando idêntico poder ao Sr. Prefeito Municipal de Ilha Comprida, devendo
fundamentar suas razões.
4.
O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contados da data de sua
homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.
5.
Os candidatos serão chamados de acordo com a necessidade do serviço público
municipal.
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E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz
baixar o presente EDITAL que será publicado resumidamente na imprensa local, no site
www.ilhacomprida.sp.gov.br e afixado no mural do Município de Ilha Comprida.

Ilha Comprida, 08 de Janeiro de 2019.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
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ANEXO I - ÁREAS DE ABRANGÊNCIA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
BALNEÁRIO ATLÂNTICO
AVENIDA BEIRA MAR
RUA OTÁVIO AUGUSTO
RUA PORTO DE SANTOS
RUA PORTO SÃO FRANCISCO
RUA PORTO DE IGUAPE
RUA PORTO DAS PEDRAS
RUA PORTO CABRAL
RUA PORTO SEGURO
RUA PORTO TUBARÃO
RUA PORTO MANAUS
AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- RUA PORTO VITORIA
ATLÂNTICO - UNIDADE CENTRAL
BALNEÁRIO SULMAR
RUA HUM
RUA SEIS
RUA SETE
RUA NOVE
BALNEÁRIO MARAMBAIA
RUA TUPACIRETÃ
RUA PICO DA NEBLINA
RUA PICO DA BANDEIRA
BALNEÁRIO VOLPARA
RUA TAMOIOS
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SUGERIDO
ALFABETIZADO
Ajudante geral – código 002
LÍNGUA PORTUGUESA: Analise e Interpretação de texto; Alfabeto; Formas comuns de tratamento;
Plural e Singular, Aumentativo e Diminutivo; Feminino e Masculino; Ortografia; Tipos de frases:
afirmativa, negativa e exclamativa; Adjetivo; Sinônimos e Antônimos; Significado das palavras; Letras
maiúsculas/minúsculas.
MATEMÁTICA: As quatro operações; Noções de dúzia; Unidade, Dezena, Centena e Milhar; Arroba;
problemas sobre peso, tempo, medidas de massa e área.
CONHECIMENTOS GERAIS: Geografia, História, Fatos da Atualidade no Brasil, no Mundo e
conhecimento sócio-ambiental, histórico e político do Município de Ilha Comprida.
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Cuidador Feminino – código 004
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial; Acentuação, Pontuação; Crase; Classificação Silábica;
Classes Gramaticais; Função Sintática dos Termos; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal
e Verbal; Sinônimos e Antônimos; Verbos (Pessoas e Tempos); Literatura Brasileira; Interpretação de
texto.
MATEMÁTICA: Conjuntos; Números Naturais; Múltiplos e Divisores; Números Inteiros; Números
Racionais; Números Reais; Sistema de Numeração Decimal; Operações Fundamentais; Sistema Métrico
Decimal de Medidas de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo; Sistema
Monetário Brasileiro; Equações, Inequações e Sistemas de 1º e 2º grau; Razões e Proporções; Regra de
Três; Média; Juros; Porcentagens; Cálculos Algébricos; Potenciação e Radiciação; Funções de 1º e 2º
grau; Geometrias.
CONHECIMENTOS GERAIS: Geografia, História, Fatos da Atualidade no Brasil, no Mundo e
conhecimento sócio-ambiental, histórico e político do Município de Ilha Comprida.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Estatuto da criança e do adolescente
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Merendeira – código 008
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial; Acentuação, Pontuação; Crase; Classificação Silábica;
Classes Gramaticais; Função Sintática dos Termos; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal
e Verbal; Sinônimos e Antônimos; Verbos (Pessoas e Tempos); Literatura Brasileira; Interpretação de
texto.
MATEMÁTICA: Conjuntos; Números Naturais; Múltiplos e Divisores; Números Inteiros; Números
Racionais; Números Reais; Sistema de Numeração Decimal; Operações Fundamentais; Sistema Métrico
Decimal de Medidas de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo; Sistema
Monetário Brasileiro; Equações, Inequações e Sistemas de 1º e 2º grau; Razões e Proporções; Regra de
Três; Média; Juros; Porcentagens; Cálculos Algébricos; Potenciação e Radiciação; Funções de 1º e 2º
grau; Geometrias.
CONHECIMENTOS GERAIS: Geografia, História, Fatos da Atualidade no Brasil, no Mundo e
conhecimento sócio-ambiental, histórico e político do Município de Ilha Comprida.
ENSINO MÉDIO
Agente comunitário de saúde – código 001
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Crase; Classes Gramaticais;
Função Sintática dos Termos; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Verbos
(Pessoas, Tempos, Modos e Vozes); Sinônimos e Antônimos; Figuras de Linguagem, Vícios de
Linguagem; Literatura Brasileira (Autores, obras e estéticas literárias); Interpretação de texto.
CONHECIMENTOS GERAIS: Geografia, História, Fatos da Atualidade no Brasil, no Mundo e
conhecimento sócio-ambiental, histórico e político do Município de Ilha Comprida.
CONHECIMENTOS SUS: SUS princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil.
Programa de Saúde da Família. Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em
Saúde: conceitos básicos. Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de
saúde e trabalho intersetorial. Identificação de situações de risco individual/familiar/coletivo. Legislação
do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as
condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28
de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE
03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de
Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um agente
de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde:
(Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico
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comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na
comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS,
Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A
saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar,
Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém
nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação,
Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância,
Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de
Acidentes); Educação em saúde. Dengue.
ENSINO MÉDIO
Técnico nas áreas da saúde
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Crase; Classes Gramaticais;
Função Sintática dos Termos; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Verbos
(Pessoas, Tempos, Modos e Vozes); Sinônimos e Antônimos; Figuras de Linguagem, Vícios de
Linguagem; Literatura Brasileira (Autores, obras e estéticas literárias). Interpretação de texto.
CONHECIMENTOS GERAIS: SUS princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil.
Programa de Saúde da Família. Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em
Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de notificação
compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada.
Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho intersetorial. Identificação de situações de risco
individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, Seção II - Da Saúde. Propedêutica em Clínica Médica. Promoção da saúde e prevenção de
doenças. Geografia, História, Fatos da Atualidade no Brasil, no Mundo e conhecimento sócio-ambiental,
histórico e político do Município de Ilha Comprida.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - código 003
Noções de primeiros socorros; Vacinas (dose, validade, via de administração, doenças previsíveis para
imunização); Administração de medicamentos: via oral, parenteral e outras vias; Curativos: material
utilizado, tipos de ferimentos; Procedimentos, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização: conceitos,
importância, produtos utilizados, procedimentos; Assistência à criança: desidratação, desnutrição,
verminoses, doenças transmissíveis; Assistência à mulher: gravidez, parto, pós-parto, amamentação,
planejamento familiar; Doenças sexualmente transmissíveis; Principais doenças profissionais; Instruções
e cuidados para coleta de sangue, urina, fezes; código de Ética Profissional; Lei do exercício profissional.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - código 012 e 013
Ética profissional: código de ética de enfermagem; lei do exercício profissional. Trabalho em equipe.
Fundamentos de enfermagem. Assistência de enfermagem em: clínica médica,clínica cirúrgica, doenças
crônicas degenerativas e doenças transmissíveis, saúde mental. Saúde do idoso e Saúde da Criança e
do Adolescente. Procedimentos técnicos de enfermagem: enfermagem na administração de
medicamentos, técnicas básicas de enfermagem. Programa nacional de imunização e Calendário de
vacinação para o estado de São Paulo. Assistência de Enfermagem em Primeiros Socorros.
Enfermagem em Saúde Pública: saneamento do meio ambiente; imunizações; doenças de notificação
compulsória. Enfermagem em saúde do trabalhador, enfoque na Promoção e Prevenção em Saúde.
Aplicação de medidas de biossegurança. Medidas de controle de infecção, esterilização e desinfecção;
classificação de artigos e superfícies aplicando conhecimentos de desinfecção, limpeza, preparo e
esterilização de material, precauções-padrão. Atuação nos programas do Ministério da Saúde
(imunizações, mulher, criança, família, doentes crônicos degenerativos, idosos, vigilância epidemiológica
e sanitária). Atuação em grupos por patologias. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS
(Princípios e Diretrizes).
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: TÉCNICO EM FARMÁCIA - código 014
LEI Nº 2333 de 05 de Março de 2002: Dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores
Públicos do Município de Resende/RJ e dá outras providências (Artigo 01 ao Artigo 88). Lei nº 3210 de
10 de Outubro de 2015, Aprova o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Resende/RJ (Artigo
06 ao Artigo 101 e Artigo 175 ao Artigo 209). Noções de organização e funcionamento de farmácia.
Almoxarifado: controle de entrada e saída de medicamentos. Cuidados a serem observados na
estocagem. Dispensação de medicamentos.
Reconhecimento e localização dos medicamentos.
Interpretação de guias dos medicamentos.
Noções de farmacologia. Noções de classificação de
medicamentos quanto à classe terapêutica. Conceitos de medicamento, remédio, genérico, similar.
Noções farmacotécnica. Conceitos de fórmulas farmacêuticas. Vidraria utilizada em laboratório de
manipulação: reconhecimento, manuseio e lavagem. Manuseio de substâncias tóxicas e cáusticas.
Balanças usadas na farmácia. Mudanças de estado físico dos corpos. Misturas homogêneas e
heterogêneas: processos de separação. Processo de esterilização. Fórmula e nomenclatura de óxidos
e ácidos. Descarte do lixo farmacêutico. Noções de saúde pública. Preparação de fórmulas. Noções de
higiene e segurança. Portaria 344/98 – SVS/MS 12/05/1998). Noções de Anatomia e Fisiologia.
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ENSINO SUPERIOR
Farmacêutico – código 005
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Crase; Classes Gramaticais;
Função Sintática dos Termos; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Verbos
(Pessoas, Tempos, Modos e Vozes); Sinônimos e Antônimos; Figuras de Linguagem, Vícios de
Linguagem; Literatura Brasileira (Autores, obras e estéticas literárias). Interpretação de texto.
CONHECIMENTOS GERAIS: SUS princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil.
Programa de Saúde da Família. Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em
Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de notificação
compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada.
Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho intersetorial. Identificação de situações de risco
individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, Seção II - Da Saúde. Propedêutica em Clínica Médica. Promoção da saúde e prevenção de
doenças. Geografia, História, Fatos da Atualidade no Brasil, no Mundo e conhecimento sócio-ambiental,
histórico e político do Município de Ilha Comprida.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO EM FARMÁCIA
Organização de almoxarifados, avaliação da área física e condições adequadas de armazenamento.
Controle de estoques de medicamentos e material de consumo. Padronização dos itens de consumo.
Sistema de compra. Sistema de dispensação de medicamentos e materiais de consumo. Sistema de
distribuição de medicamentos. Farmacologia. Conceitos: SUS, Vigilância Sanitária, Vigilância
Epidemiológica, Assistência Farmacêutica. Política de medicamentos - legislação para o setor
farmacêutico. Educação em saúde - noções básicas. Estrutura física e organizacional e funções da
Farmácia Hospitalar. Seleção de medicamentos, germicidas e correlatos. Programação e estimativas de
necessidade de medicamento. Noções básicas de epidemiologia. Farmacologia clínica e terapêutica.
Serviços/centros de informação de medicamentos. Farmacovigilância e farmacoepidemiologia. A
Farmácia Hospitalar no controle de infecção hospitalar. Farmacotécnica e tecnologia farmacêutica.
Misturas intravenosas, nutrição parenteral e manipulação de citostáticos. Controle de qualidade dos
produtos farmacêuticos - métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos. Boas
práticas de fabricação de produtos farmacêuticos. Conhecimentos gerais sobre material médicohospitalar. Garantia de qualidade em farmácia hospitalar. Legislação farmacêutica. Legislação do
Sistema Único de Saúde - SUS. Ética Profissional. Código de Ética da Profissão Farmacêutica.
ENSINO SUPERIOR
Fisioterapeuta – código 006
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Crase; Classes Gramaticais;
Função
Sintática dos Termos; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Verbos (Pessoas,
Tempos, Modos e Vozes); Sinônimos e Antônimos; Figuras de Linguagem, Vícios de Linguagem;
Literatura Brasileira (Autores, obras e estéticas literárias). Interpretação de texto.
CONHECIMENTOS GERAIS: SUS princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil.
Programa de Saúde da Família. Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em
Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de notificação
compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada.
Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho intersetorial. Identificação de situações de risco
individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, Seção II - Da Saúde. Propedêutica em Clínica Médica. Promoção da saúde e prevenção de
doenças.
CONHECIMENTO ESPECIFICO: FISIOTERAPEUTA
Fisioterapia: conceito, recursos e objetivos. Anatomia e fisiologia humana. Reabilitação: conceitos,
recursos e objetivos. Fisioterapia em ortopedia e traumatologia. Fisioterapia em neurologia adulto e
pediátrica. Fisioterapia em pneumologia. Fisioterapia em reumatologia. Fisioterapia em queimados.
Fisioterapia em cardiologia. Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. Fisioterapia em pediatria.
Fisioterapia na UTI adulto e pediátrica. Fisioterapia nos processos incapacitantes do trabalho, nas
doenças infectocontagiosas e crônico degenerativas. Saúde Pública. Sistema Único de Saúde: princípios
básicos, limites e perspectivas. Constituição Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90.
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB- SUS de 1996. Norma Operacional da
Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Doenças de notificação compulsória. Trabalho
interdisciplinar em saúde.
ENSINO SUPERIOR
Médico Ginecologista e Obstetra – códigos 007
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Crase; Classes Gramaticais;
Função
Página 10

Sintática dos Termos; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Verbos (Pessoas,
Tempos, Modos e Vozes); Sinônimos e Antônimos; Figuras de Linguagem, Vícios de Linguagem;
Literatura Brasileira (Autores, obras e estéticas literárias). Interpretação de texto.
CONHECIMENTOS GERAIS: SUS princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil.
Programa de Saúde da Família. Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em
Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de notificação
compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada.
Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho intersetorial. Identificação de situações de risco
individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, Seção II - Da Saúde. Propedêutica em Clínica Médica. Promoção da saúde e prevenção de
doenças. Geografia, História, Fatos da Atualidade no Brasil, no Mundo e conhecimento sócio-ambiental,
histórico e político do Município de Ilha Comprida.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
1. Anatomia clínico cirúrgica e fisiologia do sistema geniturinário 2. Malformações do sistema
geniturinário 3. Exame clínico, físico, semiologia, e plano de trabalho 4. Interpretação de exames
complementares de apoio diagnóstico em ginecologia/obstetrícia 5. Planejamento familiar, infertilidade;
métodos anti - concepcionais: classificação, indicações e contra - indicações 6. Política de Saúde da
Mulher 7. Lesões colposcópicas típicas e atípicas 8. Doenças sexualmente transmissíveis 9. Prevenção,
rastreamento, diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico de neoplasias benignas e malignas da mama,
vulva, vagina, ovários, colo, corpo uterino e endométrio 10. Prurido e corrimento; doença inflamatória
pélvica; vulvo - vaginites; síndromes de relaxamento pélvico 11. Cistoceles, uretroceles, enteroceles e
retoceles 12. Amenorréias, sangramento uterino disfuncional, síndrome do ovário policístico, insuficiência
ovariana precoce 13. Síndrome pré -menstrual, disfunção sexual na mulher, dispareunia 14. Vaginismo,
distúrbios do orgasmo 15. Massas ovarianas benignas, miomas uterinos, endometriomas vulvares,
pólipos cervicais; cistos das glândulas de Bartholin; mastalgia, massas mamárias 16. Hemorragia genital;
etiologia, diagnóstico e tratamento 17. Dismenorréia, puberdade, climatério e menopausa 18. Dor
abdominal e ou pélvica em ginecologia 19. Vulvoscopia: indicação; tratamento das lesões 20.
Videolaparoscopia em ginecologia: diagnóstica e cirúrgica 21. Incontinência urinária, fístula uro e
enterogenital 22. Prolapso uterino e vaginal 23. Diagnóstico da gravidez e pré - natal 24. Violência contra
a mulher; avaliação e acompanhamento da vítima de estupro. Assistência ao parto normal. Assistência
ao pré - natal de baixo e alto risco. Hemorragias da primeira metade da gestação. Hemorragias da
segunda metade da gestação. Infecção puerperal. Gestação de alto risco (diabetes, cardiopatia,
nefropatia, tuberculose, doenças autoimunes). Estados hipertensivos na gravidez. Prematuridade.
Choque em obstetrícia. Tocotraumatismo materno. 25.Todo Conteúdo Programático das Disciplinas
Básicas da Especialidade (Currículo Básico)
ENSINO SUPERIOR – LICENCIATURAS
Professor SUBSTITUTO – código de 009 a 011
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Fonética e Fonologia: Fonema e Sílaba; Encontro Vocálicos e Consonantais
e Dígrafo; Ortografia; Acentuação. Morfologia: Estrutura das Palavras; Formação das Palavras;
Classificação e Flexão das Palavras; Classe de Palavras. Sintaxe: Frase, Oração, Período; Termos
Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Período; Sinais de
Pontuação; As Palavras “Que” e “Se”; Uso dos porquês; Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência;
Sintaxe de Colocação; Crase; Uso do hífen; Problemas Gerais da Língua Culta; Significação das
Palavras. Estilística: Figuras de Linguagem; Vícios de linguagem. Redação: Tipos de Composição:
Descrição, Narração, Dissertação; Tipos de Discurso; Análise e Interpretação de Textos; As qualidades e
defeitos de um texto. Literatura: Literatura Brasileira.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB; 02 – Estatuto
da Criança e do Adolescente; 03 PNE – Plano Nacional de Educação– Conceitos Básicos de ensino
fundamental; 04 – BNCC – Base Nacional Curricular Comum; 05 – Pratica Pedagógica; 06 – Atividade
de Estimulo ao estudo e aprendizado; 07 – Elementos Locais (sociedade, historia, cultura, costumes,
política, TV, jornais e etc.) como recursos didáticos, pedagógicos; 08 – Metodologia de Ensino; 09 –
Projeto Pedagógico, planejamento de aulas e avaliação de resultados; 10 – Relações entre ensino e
aprendizagem; 11 – Ação educativa com o redutor de violência; 12 – Importância do professor como
participante da formação do caráter do aluno; 13 – Inovação na educação e seus reflexos sociais
negativo-positivos; 14 – Currículo escolar; 15 – Avaliação do fracasso escolar, ações e posturas
autocrítica do professor; 16 – Relações entre família escola e sociedade; 17 – Função social da escola e
compromisso social do educador ética no trabalho docente. Conteúdos da disciplina no ensino
fundamental;
CONHECIMENTOS GERAIS: Geografia, História, Fatos da Atualidade no Brasil, no Mundo e
conhecimento sócio-ambiental, histórico e político do Município de Ilha Comprida.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE INFORMÁTICA - código 009
Conhecimentos básicos de computação e microinformática: hardware e software, computadores,
componentes básicos, equipamentos de E/S, tipos e uso de impressoras; Conceitos básicos dos
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Sistemas Operacionais: Ambientes MS-DOS, Linux, Windows (3.11, 95, 98, XP, NT, 2000 e Vista:
componentes, Windows Explorer, Lixeira do Windows, compartilhamento de arquivos e de impressoras);
Conceitos de organização de arquivos: métodos de acesso, meios de armazenamento, formatos e
extensões de arquivos, operações de armazenamento, noções de backup; Domínio de ferramentas de
Informática Básica MS Office 2003, em português (Word, Excel, Access, Power Point); Banco de dados;
Linguagem de consulta (query language); Aspectos de linguagens de programação, algoritmos e
estruturas de dados e objetos; Programação estruturada; Programação orientada a objetos; Noções de
rede de computadores: conceitos, tipos de rede, protocolos, meios de comunicação, componentes e
dispositivos de rede. Noções de Internet e Intranet: conceitos, modos de utilização, protocolos,
ferramentas, serviços. Uso de navegadores de Internet: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0 ou
superiores. Uso de correio eletrônico: Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird 2.0 ou superiores;
Web 2.0; HTML.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE INGLÊS - código 010
1. Objetivos do ensino de Inglês nas séries finais do ensino fundamental. 2 Leitura: compreensão e
interpretação de textos extraídos de jornais, revistas, livros (ficção e não-ficção), brochuras e manuais. 3.
Gramática contextualizada, abrangendo: 3.1. Tempos verbais: simples e compostos, formas afirmativa,
negativa e interrogativa. 3.2. Palavras e expressões indicadoras de freqüência. 3.3. Modais indicadores
de: possibilidade, obrigação, permissão, pedidos, convites. 3.4. Imperativo: instruções. 3.5. Indicação de
lugar, posição, direção e distância. 3.6. Pronomes pessoais (retos e oblíquos), possessivos,
demonstrativos, indefinidos e relativos. 3.7. Verbos preposicionados (prepositional verbs). 3.8.
Comparações. 3.9. O sufixo – ing como substantivo, adjetivo e verbo. 3.10. Marcadores de: adição,
Alternativa, contraste, causa, concessão, condição, conseqüência, resultado, enumeração, reforço,
explicação, reformulação e conclusão. 3.11. Voz passiva.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE LÍNGUA PORTUGUESA - código
011
1. Análise de textos, objetivando aprender, entre outros aspectos. 1.1.. Seu tema global ou tópico central
do parágrafo. 1.2. O argumento principal, defendido pelo autor. 1.3. Seu objetivo, sua finalidade e
intenções do autor. 1.4. A função (expressiva, apelativa, poética, referencial entre outras) que
desempenham. 1.5. Informações veiculadas. 1.6. As características do tipo e do gênero em que se
realizam. 1.7. O nível formal ou informal de sua linguagem. 1.8. As relações lógicas discursivas
(causalidade, temporalidade, conclusão, entre outras) estabelecidas entre parágrafos, períodos ou
orações. 1.9. Os efeitos de sentido pretendidos pelo uso de certos recursos lexicais e gramaticais. 2.0.
Relações de sentido entre as palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia e hiponímia). 2.1. A fidelidade
de parágrafos a seu segmento de origem. 2.2. Marcas lingüísticas a partir das quais se pode identificar o
autor, o destinatário do texto e o tipo de relações sociais entre eles. 2.3. Marcas da oralidade. 2.4.
Relação do texto com outros textos presentes iguais ou diferentes. 3. Morfossintaxe. 3.1. Processos de
formação de palavras. 3.2. Radicais, prefixos e sufixos. 3.3. Colocação, regência e concordância
nominal e verbal. 4. Padrão escrito no nível culto: ortografia, acentuação gráfica, pontuação. 5. Figuras
de linguagem (pensamento, sintaxe e palavra).
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