
 

 
 

 
ANEXO IIANEXO IIANEXO IIANEXO II    

    
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOSCONTEÚDOS PROGRAMÁTICOSCONTEÚDOS PROGRAMÁTICOSCONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS    

 
 
ENSINO SUPERIORENSINO SUPERIORENSINO SUPERIORENSINO SUPERIOR    
 
PARA OS EMPREGOS DE: 01. Agente de Saúde Pública, 02. Professor PEB I, 03. Professor PEB 

II – Educação Artística, 04. Professor PEB II – Educação Física, 05. Professor PEB II – 

Sala de Recurso. 

    
01. AGE01. AGE01. AGE01. AGENTE DE SAÚDE PÚBLICANTE DE SAÚDE PÚBLICANTE DE SAÚDE PÚBLICANTE DE SAÚDE PÚBLICA    

    
FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: Executar as ações básicas de atendimento de saúde com: crianças, 
gestantes e puérperas (em grupos de preparação para o parto), mulheres e homens (em grupo 
de reflexão. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICACONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICACONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICACONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA: 1. Ações básicas de atendimento em saúde da 
criança, da gestante, da puérperas, de mulheres e de homens. 2. Aids. 3. Atendimento ao 
Público; 4. Coleta de Lixo: Tratamento adequado do lixo, reciclagem do lixo, 
classificação do lixo, poluição ambiental e Desmatamento. 5. Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e Métodos Anticoncepcionais. 6. Grupos de preparação para o parto. Grupos 
de reflexão. Noções básicas sobre as principais doenças de interesse da Saúde  Pública: 
Diarreia, Cólera, Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre Tifoide, Meningite, 
Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, Diabete, Hipertensão 
Arterial, Raiva, Leishmaniose e Outras. 7. Noções Básicas sobre o Desenvolvimento Humano: 
Nutrição e Aleitamento Materno. 8. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da 
Água e Higiene dos Alimentos. 9. Noções Básicas sobre Reprodução Humana: Ciclo Menstrual, 
Gestação, Parto, Aborto, Puerpério e Pré-Natal. 10. Noções Básicas sobre: Vacinas, 
Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador e Transmissibilidade.  
 
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1.    Internet Explorer. 2. Microsoft Office: Editor de texto 
(Word) e Planilha de Cálculos (Excel). 3. Outlook Express. 4. Sistema Operacional Windows 
Explores. 
 
CONHECIMENTOS ESPECONHECIMENTOS ESPECONHECIMENTOS ESPECONHECIMENTOS ESPECÍFICOSCÍFICOSCÍFICOSCÍFICOS: 1. Atendimento e recepção ao público; 2. Classificação de 
Documentos; 3. Computadores e periféricos; 4. Economia, política e sociedade no Brasil; 
5. Equipamentos e materiais relativos à área de Informática; 6. Organização e atualização 
de arquivos de documentos; 7. Noções Gerais de Cadastramento; 8. Rotinas Administrativas; 
9. Segurança no trabalho; 10. Sistemas de Comunicações Administrativas. 
 

02. PROFESSOR PEB I02. PROFESSOR PEB I02. PROFESSOR PEB I02. PROFESSOR PEB I    
    

FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar 
plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda existente na unidade; 
Integrar os conselhos de classe / ciclo / série e participar das HTPCs e / ou outras 
atividades coletivas programadas pela escola; Elaborar cuidadosamente uma programação que 
atenda às necessidades individuais e específicas dos alunos; Registrar os dados que 
forneçam pistas para uma análise e avaliação do desempenho dos alunos no tocante às suas 
dificuldades, aptidões e habilidades; Avaliar os alunos sem perder de vista a 
dificuldades que motivou o encaminhamento. Constatada a superação dessa dificuldade; 
Planejar, criar e experimentar situações que favoreçam o desenvolvimento afetivo, 
cognitivo, social e perceptivo-motor dos alunos; Criar condições que permitam aos alunos 
com necessidades educacionais especiais o acesso e a permanência na escola, desenvolvendo 
técnicas específicas; Fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos 
alunos bem como à comunidade; Proporcionar maiores possibilidades de convívio dos alunos 
com todos os seus colegas dentro da escola, da família e da comunidade.    

    
PORTUGUÊSPORTUGUÊSPORTUGUÊSPORTUGUÊS: 01. Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; ideias 
primárias e secundárias; características do tipo e gênero textual utilizado, bem como 
suas respectivas funções (expressiva, apelativa, poética e referencial). 02. Articulação 
de elementos textuais: coesão e coerência. 03. Crase. 04. Expressões metafóricas. 05. 
Registro formal ou informal da linguagem. 06. Morfossintaxe: função morfológica e 
sintática das palavras empregas na oração. 07. Relações lógico-discursivas (causalidade, 



 

 
 

temporalidade, conclusão, oposição, finalidade e condição). 08. Ortografia. 09. 
Pontuação. 10. Semântica: emprego de homônimos e parônimos mais utilizados.  
 
MATEMÁMATEMÁMATEMÁMATEMÁTICA: TICA: TICA: TICA: 01. Cálculo Algébrico. 02. Cálculo de valor de um termo desconhecido em uma 
igualdade.03. Equações e Inequações do 1º e do 2º Graus.04. Fatoração Algébrica.05. 
Introdução a Geometria nas séries do Ensino Fundamental. 06. Juros simples e composto. 
07. Maior divisor comum e menor múltiplo comum. 08. Média aritmética Simples e ponderada 
e média geométrica. 09. NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS09. NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS09. NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS09. NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS: adição, subtração, multiplicação e 
divisão. 10. Números primos e compostos. 11. Números Racionais: frações, números 
decimais, noções de ordem, potenciação e    Porcentagem. 12. Operações Algébricas. 13. Os 
Números Reais e operações com números Reais.14. Produtos Notáveis.15.Regra de três 
simples e composta. 16. Sistema decimal.    17. Sistema de medidas de comprimento, de 
superfície, de volume, de capacidade, de tempo e de massa. 18. Sistemas de numeração.     
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. As regiões geográficas brasileiras, capitais e principais 
cidades.    2. Atualidades: Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais 
como: política, economia, sociedade, educação, meio ambiente, tecnologia, desenvolvimento 
sustentável, artes e literatura.    3. Brasil: Localização, Divisão Politico-Administrativa, 
Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos. 4. Invasões; O Brasil Império: A Independência, 
Principais movimentos, o primeiro reinado, as Regências e Segundo Reinado. 5. O Brasil 
República: Proclamação da República, Os governos Republicanos; A velha República e a Nova 
República, seus presidentes, Principais conflitos e revoluções. 6. O Descobrimento do 
Brasil: Os primeiros habitantes; As Capitanias Hereditárias, Governos Gerais e seus 
governadores.    7. O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, Os Planetas, A Terra – 
Composição, Movimentos, Pontos e Localizações. 8. Os poderes que governam a Nação e o 
Estado. 9. SÃO PAULO9. SÃO PAULO9. SÃO PAULO9. SÃO PAULO: História, Aspectos Físicos, Humanos, Culturais e Econômicos, 
Municípios; Aspectos históricos, Aspectos Culturais e seus dilemas, Aspectos Geográficos, 
Aspectos Hidrográficos, Aspectos Econômicos, artes do seu povo e identidades Étnicas.     
 

03. PROFESSOR PEB II 03. PROFESSOR PEB II 03. PROFESSOR PEB II 03. PROFESSOR PEB II ––––    EDUCAÇÃO ARTÍSTICAEDUCAÇÃO ARTÍSTICAEDUCAÇÃO ARTÍSTICAEDUCAÇÃO ARTÍSTICA    
    

FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando 
exercícios para que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à 
aprendizagem da leitura, escrita e componente curricular proposto; Planeja e executa 
trabalhos complementares de acordo com o currículo proposto, englobando caráter cívico, 
cultural, recreativo, organizando jogos, entretenimento e demais atividades, visando 
desenvolver nas crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento social; 
Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e 
desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas 
surgidos, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; Desenvolve nas 
crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, 
empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com a sua educação; Executa 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

    
LEGISLAÇÃO BÁSICA: LEGISLAÇÃO BÁSICA: LEGISLAÇÃO BÁSICA: LEGISLAÇÃO BÁSICA: 1. . . . Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº. 8.069.    2. 2. 2. 2. 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 9.394/96. 3. Parâmetros Curriculares Nacionais 
para Educação Fundamental.     
    
CCCCONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 01. A História da Arte Arquitetônica.    02. A História da Arte 
Geral. 03. A História da Arte no Brasil.    04. As diferentes linguagens artísticas e a 
educação. 05. Elementos básicos das composições artísticas (coreografias, teatrais, 
musicais, visuais e audiovisuais) e suas gramáticas articuladoras.    06. Geometria.    07. 
Harmonia das cores.08. O desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e 
suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser 
humano.09. O Ensino da Educação Artística no Ensino Fundamental: a metodologia do ensino 
da arte.10. O Jogo dramático teatral na escola.11. O Teatro. 12. Perspectiva Isométrica e 
Axométrica.13. Projeções Geométricas. 14. Projeções Ortogonal.     

    
04. PR04. PR04. PR04. PROFESSOR PEB II OFESSOR PEB II OFESSOR PEB II OFESSOR PEB II ––––    EDUCAÇÃO FÍSICAEDUCAÇÃO FÍSICAEDUCAÇÃO FÍSICAEDUCAÇÃO FÍSICA    

    
FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo do 
planejamento das atividades da escola;  organizar as operações inerentes ao processo de 
ensino e aprendizagem; contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino; planejar e 
executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola atendendo ao 
avanço da tecnologia educacional; levantar dados relativos à realidade de sua classe; 
definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e situações 
de experiências,; estabelecer mecanismos de avaliação;  



 

 
 

constatar necessidade e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores 
específicos do atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação 
educacional; organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, 
conselho de classe;  
atividades civis e extra-classe; coordenar área de estudo; integrar órgãos complementares 
da escola, atender a solicitação da escola referentes a sua ação docente desenvolvida no 
âmbito escolar; executar outras tarefas afins.    
 
LEGISLAÇÃO BÁSICA: LEGISLAÇÃO BÁSICA: LEGISLAÇÃO BÁSICA: LEGISLAÇÃO BÁSICA: 1. . . . Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº. 8.069.    2. 2. 2. 2. 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 9.394/96. 3. Parâmetros Curriculares Nacionais 
para Educação Fundamental.     
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:    01. A educação física no projeto político pedagógico: Contexto 
do componente curricular, a educação física enquanto linguagem e o processo ensino 
aprendizagem na EF.    02. Atividade e aptidão física.    03. Conteúdos de orientação didático 
pedagógica.    04. Habilidades motoras e desenvolvimento.    05. Jogos Cooperativos. 06. O 
desenvolvimento dos conteúdos de Educação Física.    07. O esporte na escola: A 
sociabilização do jogo e do desporto, aprendizagem social no ensino dos desportos nas 
escolas, jogo ou esporte e metodologia do ensino dos jogos esportivos.    08. Pedagogia do 
esporte, o pedagogo do esporte, consciência da cooperação no esporte, ensino cooperativo 
do esporte e categorias dos jogos cooperativos. 09. Princípios da atividade física: 
Individualidade biológica, da sobrecarga crescente, da especificidade, continuidade e 
reversibilidade. 10. Saúde e qualidade de vida. 11. Uma pedagogia para o esporte: Origem, 
evolução, primeiros movimentos, história no mundo e no Brasil, conceito, características, 
visão e princípios sócio educativos da cooperação.     

    
05. PROFESSOR PEB II 05. PROFESSOR PEB II 05. PROFESSOR PEB II 05. PROFESSOR PEB II ––––    SALA DE RECURSOSALA DE RECURSOSALA DE RECURSOSALA DE RECURSO    

    
FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: Alfabetizar e cuidar de crianças portadoras de Necessidades 
Especiais na rede Municipal ou Municipalizada de ensino e nas Creches Municipais e outros 
serviços correlatos à sua área de atuação. 

    
LEGISLAÇÃO BÁSICA: LEGISLAÇÃO BÁSICA: LEGISLAÇÃO BÁSICA: LEGISLAÇÃO BÁSICA: 1. . . . Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº. 8.069.    2. 2. 2. 2. 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 9.394/96. 3. Parâmetros Curriculares Nacionais 
para Educação Fundamental.     
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de psicologia e de desenvolvimento da criança com 
Necessidades Especiais. Relacionamento da criança com Necessidades Especiais com a 
comunidade. O Professor como elemento que participa do processo educativo. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Segurança e conduta dos alunos com necessidades especiais no 
ambiente escolar. Regras e procedimentos, regimento escolar e cumprimento de horários. 
Necessidades dos alunos especiais. Relacionamento com os pais dos alunos com necessidades 
especiais. Apoio à comunidade escolar. Controle das 
atividades livres, entrada e saída, espaços de recreação. Definição de limites nas 
atividades livres. Organização do ambiente escolar e manutenção predial. Noções de 
segurança escolar. Noções de primeiros socorros. Ética profissional. Relações públicas e 
interpessoais. 

    
************************************************************************************ 

    
ENSINO MÉDIOENSINO MÉDIOENSINO MÉDIOENSINO MÉDIO    

 
Para os Empregos de: 06. Assistente de Compras, 07. Auxiliar de Biblioteca, 08. Auxiliar 

de Biblioteca Escolar e 09. Eletricista de Iluminação Pública. 

 
Português: Português: Português: Português:     
01. Classes de palavras e seu emprego. 02. Concordância nominal e verbal. 03. Crase. 04. 
Discurso direto e indireto.  05. Estruturação do texto e dos parágrafos. 06. Estruturação 
do texto: recursos de coesão. 07. Equivalência e transformação de estruturas. 08. Flexão 
nominal e verbal. 09. Informações literais e inferências. 10. Interpretação de textos: 
Variedade de textos e adequação de linguagem. 11. Morfologia: Estrutura e formação de 
palavras. 12. Ortografia. 13. Ponto de vista do autor. 14. Pontuação. 15. Regência verbal 
e nominal. 16. Relações entre fonemas e grafias. 17. Significação contextual de palavras 
e expressões. 18. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação.  
    
Matemática: Matemática: Matemática: Matemática:     



 

 
 

01. Álgebra: Matrizes, Determinantes e Análise Combinatória. 02. Definição da Função. 03. 
Divisão em partes proporcionais. 04. Estudos das Relações. 05. Equações de 1º e 2º graus. 
06. Expressões numéricas. 07. Forma Algébrica e trigonométrica. 08. Frações ordinárias e 
decimais. 09. Função Composta. 10. Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora. 11. Função 
Inversa. 12. Função Polinominal do 1º Grau. 13.  Funções. 14. Funções crescentes e 
decrescentes. 15. Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e Contradomínio. 16. 
Funções par e ímpar. 17. Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Interiores (divisibilidade, números primos, fatoração, Máximo Divisor 
Comum e Mínimo Múltiplo Comum), Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto e representação decimal), Números Reais (relação de ordem e intervalos). 18. 
Geometria Analítica: Estudo Analítico do Ponto, da Reta e da Circunferência (elementos e 
equações). 19. Geometria Espacial: retas e planos no espaço (paralelismo e 
perpendicularismo), poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindro, cone, e esfera 
(elementos e equações). 20. Geometria Plana: Ângulos: Definição, Classificação, Unidades 
e Operações, Feixes de paralelas cortadas por transversais, Polígonos, Áreas: Polígonos, 
e suas partes. 21. Gráficos. 22. Inequações e Sistemas. 23. Juro simples: capital, tempo, 
taxas e montantes. 24. Múltiplos e divisores: Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo 
Comum. 25. Números Complexos: Operações. 26. Números decimais: propriedades e operações. 
27. Números inteiros e fracionários: Operações e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). 28. Operações. 29. Porcentagem. 30. Problemas, 
números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 31. Regra de três simples e 
composta. 32. Resoluções de Equações. 33. Sequência: Progressão Aritmética e Geométrica. 
34. Sistemas de Medida de Tempo. 35. Sistema Métrico Decimal. 37. Sistema Monetário 
Brasileiro.  
    

06. ASSISTENTE DE COMPRAS06. ASSISTENTE DE COMPRAS06. ASSISTENTE DE COMPRAS06. ASSISTENTE DE COMPRAS    
    
FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: Realizar tarefas referentes ao suporte administrativo nos processos 
de compras dos diversos materiais utilizados no dia a dia, de aplicação direta e/ou 
indireta, englobando emissão de pedidos de compra, controles, acompanhamentos dos prazos 
de entrega, cotação de materiais de menor complexidade técnica e que não dependam de 
licitação, executar outros trabalhos correlatos.  
 
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1.    Internet Explorer. 2. Microsoft Office: Editor de texto 
(Word) e Planilha de Cálculos (Excel). 3. Outlook Express. 4. Sistema Operacional Windows 
Explores. 
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1.    Cadastro de Fornecedores. 2. Controle de pedidos. 3. 
Especificação de materiais. 4. Ética profissional. 5. Fluxo de Informações de compras. 6. 
Licitações em geral – Lei Federal n. 8.666. 7. Pesquisa de preços. 8. Processos 
aquisitivos de materiais e equipamentos. 9. Relações públicas e interpessoais.  
    

07. AUXILIAR DE BIBLIOTECA07. AUXILIAR DE BIBLIOTECA07. AUXILIAR DE BIBLIOTECA07. AUXILIAR DE BIBLIOTECA    
    
FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: Manter a biblioteca organizada e em funcionamento com manutenção, 
restauração e ampliação gradual do acervo; Executar serviços de catalogação e 
classificação de acervo bibliográfico, utilizando regras e sistemas específicos para 
armazenar e recuperar livros, colocando-os a disposição dos usuários; Organizar 
fichários, catálogos e índices para possibilitar o armazenamento, a localização rápida e 
eficiente de livros de acordo com o assunto; Organizar planilhas estatísticas do 
movimento dos leitores, consulta e empréstimos que registrem a ação da biblioteca; 
Agendar o atendimento periódico de leitores e atender as demandas escolares; Planejar e 
executar a aquisição de material bibliográfico, consultando catálogos de editoras, 
efetuando levantamento bibliográfico; Organizar o serviço de intercambio, estabelecendo 
contatos ou correspondências com associações, outras bibliotecas, centro de pesquisa e de 
documentação, possibilitar a troca de informações e parcerias; Programar e realizar 
atividades culturais diversificadas na biblioteca e as utiliza como estratégia de 
estímulo na implantação de uma política educacional de leitura; Auxiliar o professor nas 
atividades periódicas e sistematizadas de leitura que realiza na biblioteca. Sempre que 
possível integrar-se ao professor com as atividades que programa na biblioteca; Efetuar 
rigoroso controle sobre os empréstimos de livros e períodos de 
entrega e devolução; Manter o Livro de Tombo atualizado; Relacionar e preparar para 
descarte e baixa no Livro Tombo as obras danificadas (sem condições de reparo) e 
defasadas; Preparar mural com material de divulgação da Biblioteca; Manter atitudes de 
cordialidade, boa-vontade e interesse em atender a demanda de seus leitores, firmeza no 
cumprimento de suas obrigações, bom-senso e espírito colaborativo com a vida comunitária 



 

 
 

local. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas 
tarefas com eficiência, zelo e presteza. 
    
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1. CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1. CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1. CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1. Internet Explorer. 2. Microsoft Office: Editor de texto 
(Word) e Planilha de Cálculos (Excel). 3. Outlook Express. 4. Sistema Operacional Windows 
Explores. 
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Atuação do Auxiliar de Biblioteca. 2. Centros de 
Documentação e Informação. 3. Comunicação visual: sinalização. 4. Ética profissional. 5. 
Manutenção, restauração e ampliação do Acervo. 6. Organização, preparo do espaço físico: 
Disposição de mobiliário. 7. Unidades de informação: tipos de Biblioteca. 8. Relações 
públicas e interpessoais.        
    

08. AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR08. AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR08. AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR08. AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR    
    
FFFFUNÇÕES ESPECÍFICASUNÇÕES ESPECÍFICASUNÇÕES ESPECÍFICASUNÇÕES ESPECÍFICAS: Manter a biblioteca organizada e em funcionamento com manutenção, 
restauração e ampliação gradual do acervo; Executar serviços de catalogação e 
classificação de acervo bibliográfico, utilizando regras e sistemas específicos para 
armazenar e recuperar livros, colocando-os a disposição dos usuários (alunos e 
professores); Organizar fichários, catálogos e índices para possibilitar o armazenamento, 
a localização rápida e eficiente de livros de acordo com o assunto; Organizar planilhas 
estatísticas do movimento dos leitores, consulta e empréstimos que registrem a ação da 
biblioteca; Agendar o atendimento periódico de leitores e atender as demandas da Escola; 
Planejar e executar a aquisição de material bibliográfico, consultando catálogos de 
editoras, efetuando levantamento bibliográfico; Organizar o serviço de intercâmbio, 
estabelecendo contatos ou correspondências com associações, outras bibliotecas, centro de 
pesquisa e de documentação, possibilitar a troca de informações e parcerias; Programar e 
realizar atividades culturais diversificadas na biblioteca e as utilizar como estratégia 
de estímulo na implantação de uma política educacional de leitura na escola; Auxiliar o 
professor nas atividades periódicas e sistematizadas de leitura que realiza na 
biblioteca. Sempre que possível integrar-se ao professor com as atividades que programa 
na biblioteca; Efetuar rigoroso controle sobre os empréstimos de livros e períodos de 
entrega e devolução; Manter o Livro de Tombo atualizado; Relacionar e preparar para 
descarte e baixa no Livro Tombo as obras danificadas (sem condições de reparo) e 
defasadas; Preparar mural com material de divulgação da Biblioteca na escola; Incentivar 
o corpo docente e discente a ler e a usar livros, dando orientação na leitura e 
divulgando do acervo disponível; Manter atitudes de cordialidade, boa-vontade e interesse 
em atender a demanda de seus leitores, firmeza no cumprimento de suas obrigações, bom-
senso e espírito colaborativo com a programação da Unidade Escolar e vida comunitária 
local. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas 
tarefas com eficiência, zelo e presteza. 
 
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1. CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1. CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1. CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1. Internet Explorer. 2. Microsoft Office: Editor de texto 
(Word) e Planilha de Cálculos (Excel). 3. Outlook Express. 4. Sistema Operacional Windows 
Explores. 
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Atuação do Auxiliar de Biblioteca. 2. Centros de 
Documentação e Informação. 3. Comunicação visual: sinalização. 4. Ética profissional. 5. 
Manutenção, restauração e ampliação do Acervo. 6. Organização, preparo do espaço físico: 
Disposição de mobiliário. 7. Unidades de informação: tipos de Biblioteca. 8. Relações 
públicas e interpessoais.        
    

09. ELETRICISTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA09. ELETRICISTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA09. ELETRICISTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA09. ELETRICISTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    
    
FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: Auxiliar na execução de serviços de manutenção elétrica corretiva em 
instalações e equipamentos em geral. Auxiliar na instalação e ou recuperação de linhas de 
transmissão e componentes. Reparar defeitos em instalações, substituindo peças e fazendo 
ajustes, conforme especificações e orientações. Auxiliar em atividades operacionais 
sempre que necessário. Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado. Atuar, 
na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior. Operar 
equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao 
exercício das demais atividades. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, 
quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade. 
    



 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: 1.    Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado de São Paulo e 
seus Municípios. 2.  História e Geografia do País, Estado de São Paulo e seus Municípios.    
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 01. Características dos disjuntores comuns, mini disjuntores e 
residual. 02. Circuitos elétricos.    03. Circuitos e tipos de fusíveis. 04. Chave faca com 
porta fusível. 05. Correção do fator de potência em baixa tensão, instalação de circuitos 
elétricos básicos prediais e eletrônica básica. 06. Corrente alternada e 
eletromagnetismo. 07. Disjuntores. 08. Eletricidade básica, noções básicas de medidas 
elétricas, leitura e interpretação de circuitos de comandos elétricos manuais, montagem 
de circuitos básicos de comandos elétricos manuais, leitura e interpretação de circuitos 
de comandos elétricos de baixa tensão, segurança em instalações e equipamentos elétricos.    
09. Instalação de lâmpadas – threeway e four-way. 10. Instalação de tomadas de 3 pinos, 
cigarras, quadro anunciados, sensor de presença, célula fotoelétrica, luz negra, etc. 11. 
Interruptores, Lâmpada Incandescentes de descarga Mista. 12. Manutenção preventiva e 
corretiva em máquinas, instalações e equipamentos elétricos.    13. Preparação do local de 
trabalho. 14. Segurança do trabalho: Identificação e utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 15. Simbologia e 
convenções de instalações elétricas.      
    

************************************************************************************    
    

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETOENSINO FUNDAMENTAL COMPLETOENSINO FUNDAMENTAL COMPLETOENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO    
 
Para os Empregos de: 10. Agente de Serviços Escolares, 111. Auxiliar de Serviços 

Administrativos  12. Operador de Máquinas. 

 
Português:Português:Português:Português: 01. Classes de Palavras (classes gramaticais): substantivo, numeral, artigo, 
pronome, adjetivo, advérbio, verbo, preposição, conjunção e interjeição. 02. 
Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. 03. Classificação das palavras quanto 
ao número de sílabas. 04. Compreensão e interpretação de textos. 05. Conhecimentos 
básicos de concordância nominal e verbal. 06. Dígrafos, encontros vocálicos e encontros 
consonantais. 07. Divisão silábica: separação das sílabas. 08. Flexões: gênero, número e 
grau do substantivo e adjetivo. 09. Fonema e letra. 10. Frase e oração: termos principais 
da oração. 11. Ortografia: Problemas gerais da língua culta: forma e grafia de algumas 
palavras e expressões. 12. Pontuação. 13. Significação das palavras: sinônimos e 
antônimos. 14. Tempos e modos dos verbos. 15. Tipos de sujeitos. 
 
MATEMÁTICA: MATEMÁTICA: MATEMÁTICA: MATEMÁTICA: 01.    Divisibilidade: Múltiplos e divisores, divisibilidade, Múltiplos e 
divisores de um número natural, Números primos, Decomposição em fatores primos, mdc e 
mmc.02. Frações: Ideias de fração, Tipos de fração, Frações equivalentes, Redução de 
frações a um mesmo denominador, Comparação de frações e Representação de frações na reta 
numérica. 03. Geometria: Noções primitivas em geometria, Retas e segmentos de reta no 
plano, Linhas poligonais planas, Polígonos, Ângulos, Classificação de triângulos e 
Quadriláteros. 04. Grandezas e medidas: Grandezas, Sistema Internacional de Unidades 
(SI), Transformações de unidades, área e volume. 05. Números Decimais: Adição e subtração 
de frações, Multiplicação de frações, Divisão de frações, Potenciação e raiz quadrada de 
frações, Expressões numéricas, Porcentagem, Frações decimais e Números decimais.06. 
Números Naturais: Sistema de numeração egípcio e romano, Sistema de numeração indo-
arábio, Números naturais, Adição de números naturais, Subtração de números naturais e 
expressões numéricas. 07. Operações com números decimais: Adição e subtração com números 
decimais, Multiplicação com números decimais, Multiplicação com números decimais, Números 
decimais e porcentagens, Potenciação com números decimais, Divisão com números decimais 
(resto = 0), Dízima periódica e fração geratriz, Conversão em moeda estrangeria. 08. 
Operações de Números Naturais: Ideias da multiplicação de números naturais, Multiplicação 
de números naturais, Divisão de números naturais, Expressões numéricas, Medida Tempo, 
Potenciação de números naturais, Raiz quadrada de um número natural e Expressões 
numéricas.      

    
    

10. AGENTE DE SERVI10. AGENTE DE SERVI10. AGENTE DE SERVI10. AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARESÇOS ESCOLARESÇOS ESCOLARESÇOS ESCOLARES    
    

FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: Executar tarefas de limpeza interna e externa da escola, 
especialmente salas de aula, banheiros, laboratórios e demais dependências, bem como de 
móveis, utensílios, paredes, vidros e portas; Ajudar no preparo, controle e distribuição 
da merenda escolar e na distribuição de café aos setores da escola; Executar pequenos 
reparos em instalações, mobiliários, utensílios e similares; Prestar serviços de 



 

 
 

mensageiro; Auxiliar no atendimento e organização dos alunos, nos horários de entrada, 
recreio e saída; Executar outras tarefas auxiliares relacionadas com sua área de atuação, 
que lhe forem atribuídas pela direção da escola; Manter-se atento á necessidade de 
execução de reparos, manutenção e conservação do prédio escolar, solicitando providências 
ao Diretor da Escola; Auxiliar nos serviços de jardinagens, aparando gramas, preparando a 
terra, plantando mudas e sementes, podando, replantando vasos, varrendo e regando as 
folhagens; Manter atitude de cordialidade, boa-vontade, conduta compatível com a 
moralidade, firmeza no cumprimento de suas obrigações, bom-senso e espírito colaborativo; 
Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas 
com eficiência, zelo e presteza.    

    
CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: 1.    Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado de São Paulo e 
seus Municípios. 2.  História e Geografia do País, Estado de São Paulo e seus Municípios.    
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1.    A importância do trabalho coletivo e da participação da 
comunidade; 2. Conhecimentos básicos sobre o cotidiano escolar; 3. Conhecimentos 
Educacionais; 4. Cuidados a serem tomados com a integridade física da criança; 5. Ética 
profissional; 6. Medidas de Segurança; 7. Noções de Higiene e bem-estar; 8. O cotidiano 
da escola e o ambiente educativo; 9. O direito à educação; 10. Os direitos da criança e 
do adolescente; 11. Regras de Comunicação e interação. 

    
11. AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS11. AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS11. AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS11. AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS    

    
FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: atender ao público, interno e externo, prestando informações, 
anotando recados, recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; atender às 
chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer informações; 
duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a e desligando-a, 
abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; datilografar e digitar 
textos, documentos, tabelas e outros originais; operar microcomputador, utilizando 
programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem 
como consultar registros; arquivar processos, leis, publicações, atos normativos e 
documentos diversos de interesse da unidade administrativa, segundo normas 
preestabelecidas; receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o 
cumprimento das normas referentes a protocolo; autuar documentos e preencher fichas de 
registro para formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores 
competentes; coletar dados relativos a impostos, realizando pesquisas de campo, para 
possibilitar a atualização dos mesmos; efetuar cálculos simples de áreas, para a cobrança 
de tributos, bem como cálculos de acréscimos por atraso no pagamento dos mesmos; informar 
requerimentos de imóveis relativos a construção, demolição, legalização e outros; 
controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua 
reposição de acordo com normas preestabelecidas; receber material de fornecedores, 
conferindo as especificações com os documentos de entrega; receber, registrar e 
encaminhar o público ao destino solicitado; preencher fichas, formulários e mapas, 
conferindo as informações e os documentos originais; elaborar, sob orientação, 
demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários; fazer cálculos 
simples; executar outras atribuições afins. 
 
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1. CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1. CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1. CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: 1. Internet Explorer. 2. Microsoft Office: Editor de texto 
(Word) e Planilha de Cálculos (Excel). 3. Outlook Express. 4. Sistema Operacional Windows 
Explores. 
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Controle de recebimento, distribuição, reprodução e 
organização de correspondências. Técnicas de arquivamento de documentos em geral e 
multimídia. Organização e limpeza do arquivo. Conservação do acervo. Noções de técnica de 
recuperação da informação. Operação de máquina copiadora. Ética profissional. Relações 
públicas e interpessoais. 
 

12. OPERADOR DE MÁQUINAS12. OPERADOR DE MÁQUINAS12. OPERADOR DE MÁQUINAS12. OPERADOR DE MÁQUINAS    
    

FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: compreende as atribuições que se destinam a operar equipamentos 
rodoviários e outras máquinas pesadas. Atribuições Típicas: executar serviços de 
escavação, terraplanagem e nivelamento de solos; executar serviços de construção, 
pavimentação e conservação de vias; efetuar carregamento e descarregamento de materiais; 
limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, de acordo com as instruções de 
manutenção fornecidas pelo fabricante; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes 
necessários; por em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e 



 

 
 

estacionamento da máquina; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações 
sobre trabalhos realizados, consumo de combustível, consertos e outras ocorrências; 
executar outras tarefas afins. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: 1.    Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado de São Paulo e 
seus Municípios. 2.  História e Geografia do País, Estado de São Paulo e seus Municípios.    
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1.    Atribuições específicas do cargo pleiteado; 2. código 
nacional de trânsito e seu regulamento; 3. comportamento do condutor na direção veicular; 
4. comportamento do pedestre na via de circulação; 5. equipamentos obrigatórios; 6. 
Legislação de Trânsito Atual; 7. legislação e responsabilidade do servidor público no 
município; 8. manutenção do veículo; 9. noções de mecânica; 10. normas de segurança; 11. 
primeiros socorros; 12. questões versando sobre as atividades. 

    
************************************************************************************    

    
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETOENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETOENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETOENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO    

 
Para os Empregos de: 13. Auxiliar de Mecânico, 14. Mecânico, 15. Merendeira, 16. Vigia e 

17. Zelador. 

 
Português:Português:Português:Português: 1. Consoantes. 2. Encontros Vocálicos. 3. Maiúsculas e Minúsculas. 4. Processo 
de Comunicação. 5. Sílabas. 6. Vogais.  
 
MATEMÁTICA: MATEMÁTICA: MATEMÁTICA: MATEMÁTICA: 1. Cores. 2. Figuras Geométricas. 3. Números e Numerais. 4. Operações simples 
(Divisão, Multiplicação, Soma e Subtração).5. Posições e tamanhos. 6. Sinais.  
 

13. AUXILIAR DE MECÂNICO:13. AUXILIAR DE MECÂNICO:13. AUXILIAR DE MECÂNICO:13. AUXILIAR DE MECÂNICO:    
    

FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: Auxiliar na execução de revisão e conserto de sistemas de veículos, 
máquinas, máquinas pesadas, bombas e aparelhos eletromecânicos de acordo com a orientação 
recebida; Auxiliar na substituição de peças e componentes avariados de carros, caminhões, 
trator, máquinas e máquinas pesadas, segundo instruções recebidas; Trocar pneus e 
remendar câmaras de ar, recauchutar pneumáticos, vulcanizar câmaras de ar, verificar as 
condições de conservação dos pneus dos veículos que compõem a frota municipal, proceder à 
lavagem dos veículos, calibrar e balancear pneus; Auxiliar a execução dos trabalhos de 
chapeação de carrocerias de máquinas e veículos e na verificação do nível de viscosidade 
do óleo, para efetuar a 
complementação ou troca, se necessária; Colaborar na limpeza com jatos d’água ou ar sob 
pressão os filtros que protegem os diferentes sistemas do motor após retira-los com 
auxílio de ferramentas comuns; Auxiliar na lubrificagem de peças do motor (dínamos, 
distribuidor, alternador e outras), ferragens de carrocerias (dobradiças e fechaduras), 
articulações dos sistemas de direção, do freio e outros elementos, aplicando óleo 
adequado a fim de zelar pela manutenção e conservação de equipamento; Abastecer máquinas 
e veículos, verificando o tipo e o volume de combustível adequado ao funcionamento do 
mesmo, bem como efetuar os registros necessários para o controle de consumo; Limpar o 
local de trabalho e guardar as ferramentas em locais pré-determinados; Zelar pela 
conservação e manutenção dos equipamentos utilizados no trabalho, comunicando a chefia 
imediata qualquer irregularidade verificada; Manter um relacionamento cortês e 
cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; 
Executar outras atribuições afins. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: 1.    Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado de São Paulo e 
seus Municípios. 2.  História e Geografia do País, Estado de São Paulo e seus Municípios.    
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Arrefecimento e alimentação de ar e combustível; 2. 
Conhecimentos sobre ferramentas; 3. Conhecimentos sobre transmissão; 4. direção e 
alimentação; 5. Freios; 6. funções correlatas ao cargo; 7. Lubrificação; 8. montagem e 
desmontagem do sistema elétrico; 9. Noções elementares sobre Mecânica e Manutenção.    
    

14. MECÂNICO:14. MECÂNICO:14. MECÂNICO:14. MECÂNICO:    
    

FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: inspecionar veículos, máquinas pesadas e aparelhos eletromecânicos 
em geral, diretamente ou utilizando aparelhos específicos, a fim de detectar as causas da 
anormalidade de funcionamento; desmontar, limpar, reparar, ajustar e montar carburadores, 
peças de transmissão, diferencial e outras que requeiram exame, seguindo técnicas 



 

 
 

apropriadas e utilizando ferramental necessário; revisar motores e peças diversas, 
utilizando ferramentas manuais, instrumentos de medição e controle, e outros equipamentos 
necessários, para aferir-lhes as condições de funcionamento; regular, reparar e, quando 
necessário, substituir peças dos sistemas de freio, ignição, alimentação de combustível, 
transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando  ferramentas e instrumentos 
apropriados, para recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular; 
montar motores e demais componentes do equipamento, guiando-se por esquemas, desenhos e 
especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização; fazer reparos no sistema 
elétrico de veículos e de máquinas pesadas; manter limpo o local de trabalho; controlar o 
material de consumo (peças e acessórios), verificando o nível de estoque para, 
oportunamente, solicitar reposição; zelar pela guarda e conservação de ferramentas, 
equipamentos e materiais que utiliza; executar outras atribuições afins. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: 1.    Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado de São Paulo e 
seus Municípios. 2.  História e Geografia do País, Estado de São Paulo e seus Municípios.    
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1.    Descarbonização de motores; 2. Emprego de ferramentas nas 
operações de desmontagem e montagem do sistema elétrico e direção; 3. freios e 
alimentação; 4. Fundamentos de funcionamento de motores ciclo Otto e ciclo Diesel; 5. 
Fundamentos dos funcionamentos dos sistemas de freios (suspensão, direção, transmissão, 
lubrificação, arrefecimento e alimentação de ar e combustível); 6. Manutenção e 
recondicionamento de motores; 7. Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de freios 
(suspensão, direção, transmissão, lubrificação, arrefecimento e alimentação de ar e 
combustível); 8. Noções sobre segurança e controle de qualidade.    

    
15. MERENDEIRA:15. MERENDEIRA:15. MERENDEIRA:15. MERENDEIRA:    

    
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Armazenar, conservar e distribuir a merenda.    Executar e zelar pela 
limpeza da cozinha e seus utensílios. Executar todas as operações relacionadas às 
operações culinárias. Preparar, temperar e cozinhar os alimentos destinados às merendas 
(legumes, carnes, doces e outros). Receber os produtos necessários para preparar as 
merendas, sendo o responsável pela conservação dos mesmos.  
    
CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: 1.    Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado de São Paulo e 
seus Municípios. 2.  História e Geografia do País, Estado de São Paulo e seus Municípios.    
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Conhecimento de alimentos. 1. Conhecimentos específicos na 
área e uso adequado de equipamentos e materiais. 2. Higiene do manipulador de alimentos. 
3. Higiene na manipulação dos alimentos. 4. Prevenção de acidentes. 5. Procedimentos para 
economia de energia elétrica, água e em outras da área.    

    
    

16. VIGIA:16. VIGIA:16. VIGIA:16. VIGIA:    
    

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executa serviços de vigilância e segurança dos bens públicos 
municipais, baseando-se em regras de conduta predeterminadas, para assegurar a ordem do 
prédio e segurança do local. Percorre toda área sob sua responsabilidade, tentando para 
eventuais anormalidades na rotina de serviço, interferindo quando necessário e tomando 
providências cabíveis; vigia a entrada e saída de pessoas no local de trabalho, 
observando atitudes suspeitas e tomando medidas necessárias a prevenção de violência. . . . 
Executar outras atribuições congêneres inerentes ao cargo respectivo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: 1.    Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado de São Paulo e 
seus Municípios. 2.  História e Geografia do País, Estado de São Paulo e seus Municípios.    
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Atividades específicas inerentes ao Emprego. 2. Boas 
maneiras. 3. Comportamento no ambiente de trabalho. 4. Noções básicas de atendimento ao 
púbico. 5. Noções básicas de vigilância. 

    
17. ZELADOR:17. ZELADOR:17. ZELADOR:17. ZELADOR:    

    
FUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICASFUNÇÕES ESPECÍFICAS: cuidar da limpeza e conservação geral de todas as dependências, 
instalações, móveis e utensílios; zelar pela manutenção das instalações elétricas e 
hidráulicas; manter vigilância nas áreas de propriedade do município, conforme determinar 
a autoridade superior; executar outras tarefas, relacionadas com sua função, que lhe 
forem atribuídas pela Direção; conservar os equipamentos e materiais que utiliza; 
supervisionar os trabalhos de conservação e limpeza das partes de propriedade comum dos 



 

 
 

prédios municipais; zelar pela segurança do prédios municipais, de seus ocupantes e 
demais pessoas que freqüentam o mesmo; zelar pelo perfeito funcionamento dos sistemas 
elétricos, hidráulicos dos prédios públicos; distribuir correspondências; acompanhar 
mudanças que chegarem ou saírem dos prédios, de modo a preservar as instalações do mesmo; 
acompanhar e fiscalizar serviços de reparo e manutenção das partes de propriedade comum 
dos prédios públicos, suspendendo o trabalho dos mesmos em caso de irregularidades; 
comunicar aos setores competentes, quaisquer irregularidades que ocorram próximo aos 
prédios públicos que, eventualmente, possam ocasionar prejuízos ou danos ao imóvel ou 
moradores; manter o local de trabalho limpo e arrumado; executar outras tarefas afins. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: CONHECIMENTOS GERAIS: 1.    Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado de São Paulo e 
seus Municípios. 2.  História e Geografia do País, Estado de São Paulo e seus Municípios.    
    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo; 2. 
Conhecimentos sobre limpeza pública, coleta de lixo, jardinagem, plantio, poda, formação 
de mudas e noções de meio ambiente; 3. Ética no trabalho; 4. Noções básicas de prevenção 
e combate ao incêndio, acidente de trabalho e primeiros socorros; 5. Noções básicas de 
proteção ao meio ambiente; 6. Noções básicas de relações humanas no trabalho e 
atendimento ao público; 7. Noções básicas de serviços: limpeza, qualidade e higiene no 
trabalho; 8. Noções básicas de utilização, manutenção e conservação de utensílios, 
ferramentas e materiais; 9. Noções básicas sobre segurança e cuidados elementares com o 
patrimônio público.  
 


