
 
   

 

 

  EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019   
 
CELSO DE SOUZA, Prefeito do Município de Nantes - Estado de São Paulo, torna público que 
realizará, na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura das inscrições do 
CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento de vagas a serem preenchidas, de acordo com 
o capítulo 2 e com o surgimento das necessidades do MUNICÍPIO, durante o prazo de validade 
do Concurso Público n.º 01/2019, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, Lei 
Orgânica do Município, Leis Complementares Municipais suas alterações; e demais legislações 
pertinentes, regidas pelo regime jurídico aplicável. 
 

CAPÍTULO 1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. A organização, aplicação e correção do Concurso Público n.º 01/2019, serão de 
responsabilidade da Logus Consultoria e Assessoria e será regido por este Edital. 
 
1.2. A supervisão dos Editais fica por conta da Comissão do Concurso Público n.º 01/2019, 
designada pela Administração e nomeada pela Portaria nº 231/2019 de 21 de Outubro de 2019. 
 
1.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a este Concurso Público divulgadas, até sua homologação, no 
site www.logusconcursos.com.br. A partir da homologação as publicações serão feitas 
exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Nantes - SP em seus órgãos oficiais de publicações, 
além de afixação em seus átrios, se necessário. 
 
1.4. O Concurso Público n.º 01/2019, dar-se-á por meio das seguintes etapas: 
 
1.4.1. De Prova Objetiva de conhecimentos gerais e/ou específicos, para todos os cargos, de 
caráter classificatório e eliminatório. 
 
1.4.2. De Prova de Títulos para os cargos: Assessor Pedagógico, Diretor de Escola, 
Professor PEB II – Educação Especial, Supervisor de Ensino, de caráter classificatório. 
 
1.4.3. De exames médicos, a serem realizados na iminência de admissão, de caráter 
eliminatório, sob-responsabilidade da Prefeitura Municipal de Nantes - Estado de São Paulo, para 
todos os candidatos convocados, respeitando a ordem de classificação, para verificação da 
aptidão às exigências do cargo pretendido, e particularmente para os portadores de necessidades 
especiais, com vistas à avaliação da compatibilidade da deficiência com o exercício das 
atividades no cargo pretendido. 
 
1.5. Quaisquer questionamentos ao presente Edital, assim como eventuais dúvidas, deverão ser 
enviados ao SAC – Serviço de Atendimento ao Candidato – email: 
concursoslogus@gmail.com.   
 
1.5.1. O candidato será atendido de segunda a sexta-feira das 09h00min às 16h00min (horário de 
Brasília) e será feito exclusivamente por email. Não serão prestadas informações via telefone ou 
por qualquer outro meio não disposto neste edital. 
 
1.6. O presente Edital possui Cronograma Prévio, ANEXO I, para divulgação de todas as 
publicações necessárias do presente Concurso Público n.º 01/2019. Estas divulgações serão 
disponibilizadas a partir das 16 horas do dia agendado, no site oficial, 
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www.logusconcursos.com.br. Ex.: Edital de Convocação para as provas, Edital de divulgação dos 
Gabaritos, Edital de divulgação dos Resultados, etc. 
 
1.7. Após a homologação do resultado do Concurso Público n.º 01/2019 e por ordem de 
classificação, a convocação será realizada por meio de divulgação feita no site oficial do 
Município de Nantes – SP, para os procedimentos necessários à nomeação, conforme o 
estabelecido no capitulo 11 deste edital e de acordo com a necessidade e conveniência do 
Município. 
 

CAPÍTULO 2 – DOS CARGOS / ESPECIALIDADES / REQUISITOS/ VALOR DE INSCRIÇÃO 
 

Cargo Vagas 
Carga Horária 

Semanal 
Vencimentos Requisitos 

Tipo de 
Prova 

Taxa 

Agente administrativo CR 40h R$ 1.513,36 Ensino Médio Completo Objetiva R$ 50,00 

Agente de Organização Escolar CR 40h R$ 1.307,81 Ensino Médio Completo Objetiva R$ 50,00 

Assessor Pedagógico 1 40h R$ 2.544,00 

Licenciatura plena em 
Pedagogia ou curso de 
especialização lato sensu 
em gestão de, no mínimo, 
1000 (mil) horas. Ter, no 
mínimo, 2 (dois) anos de 
experiência no magistério. 

Objetiva 
e 

Títulos 
R$ 80,00 

Assistente Administrativo CR 40h R$ 2.344,97 Ensino Médio Completo Objetiva R$ 50,00 

Assistente Social CR 30h R$ 3.139,95 

Curso de Nível Superior 
em Serviço Social, 
acrescido da habilitação 
para o exercício da 
profissão e registro no 
conselho da categoria. 

Objetiva R$ 80,00 

Auxiliar de Serviços Gerais CR 40h R$ 1.130,27 
Ensino Fundamental 

Completo 
Objetiva R$ 30,00 

Diretor de Escola 1 40h R$ 2.867,64 

Licenciatura plena em 
Pedagogia ou curso de 
especialização lato sensu 
em gestão de, no mínimo, 
1000 (mil) horas. Ter, no 
mínimo, 3 (três) anos de 
experiência no magistério. 

Objetiva 
e 

Títulos  
R$ 80,00 

Fiscal Tributário CR 40h R$ 2.344,97 Ensino Médio Completo Objetiva  R$ 50,00 

Gari CR 40h R$ 1.130,27 
Ensino Fundamental 

Completo 
Objetiva R$ 30,00 

Médico CR 20h R$ 8.768,93 

Curso de Nivel Superior 
em Medicina, acrescido da 
habilitação para o 
exercício da profissão e 
registro no conselho da 
categoria. 

Objetiva R$ 80,00 

Médico – ESF CR 40h R$ 10.253,30 

Curso de Nivel Superior 
em Medicina, acrescido da 
habilitação para o 
exercício da profissão e 
registro no conselho da 
categoria. 

Objetiva R$ 80,00 

Professor PEB II – Educação Especial 1 24/30 hs R$ 2.085,92 

Licenciatura de graduação 
plena, com habilitação 
específica na área própria 
ou formação superior em 
área correspondente, com 
complementação nos 
termos da legislação 
vigente. 

Objetiva 
e 

Títulos 
R$ 80,00 
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Psicólogo CR 20h R$ 3.482,23 

Curso de Nivel Superior 
em Psicologia, acrescido 
da habilitação para o 
exercício da profissão e 
registro no conselho da 
categoria. 

Objetiva R$ 80,00 

Supervisor de Ensino 1 40h R$ 3.208,74 

Licenciatura plena em 
Pedagogia ou curso de 
especialização lato sensu 

em gestão de, no mínimo, 
1000 (mil) horas. Ter, no 
mínimo, 5 (cinco) anos de 
experiência no magistério. 

Objetiva 
e 

Títulos 
R$ 80,00 

 
2.1. A atribuição da carga horária será feita conforme as necessidades da administração, 
podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e/ou feriados, 
respeitando-se, contudo, a carga horária semanal de trabalho, a ordem de classificação e a 
validade do Concurso Público. 
2.2. Os vencimentos constantes na tabela anterior estão atualizados até a data de publicação 
deste Edital.  
 
2.3.  As atribuições das funções são as constantes do ANEXO II do presente Edital. 
 
2.4. Os tipos de provas e quantitativo e questões estão especificados no ANEXO III do presente 
Edital. 
 
2.5. O conteúdo programático para estudo são os constantes do ANEXO IV do presente Edital. 
 

CAPÍTULO 3 – DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação de todas as normas e condições 
estabelecidas neste edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento, não cabendo 
recurso sobre eventuais erros cometidos pelo candidato no ato da inscrição.  
 
3.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato, as informações prestadas na ficha de 
inscrição, bem como por qualquer erro e/ou omissão, e deverá estar ciente de que deverá dispor 
dos requisitos necessários para contratação, especificados neste Edital. 
 
3.3. Para se inscrever, o candidato deverá atender às condições para provimento da função e 
entregar em data a ser fixada em publicação oficial, quando da contratação, a comprovação de: 
 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de 
direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Constituição Federal, §1.o do Art.12 e 
Decreto n.º 70.436 de 18/04/72); 
b) Encontrar-se no pleno exercício dos direitos civis e políticos e quite com a justiça eleitoral;  
c) Atender aos requisitos de escolaridade exigidos para a função, como expresso no item 2 deste 
Edital;  
d) Apresentar os documentos comprobatórios dos pré-requisitos exigidos quanto à escolaridade e 
habilitação, conforme exposto no Item 2 e declarado na ficha de inscrição; 
e) Ter idade mínima de 18 anos, comprovada até a data da admissão;  
f) Apresentar Cédula de Identidade, Cadastro de Pessoa Física - CPF regularizado e Título 
Eleitoral; os candidatos do sexo masculino deverão apresentar Certificado de Reservista ou de 
dispensa de Incorporação; 



 
   

 

 

g)  Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores 
bem como, improbidade administrativa;  
h)  Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado, 
que impeça legalmente o exercício de função pública;  
i) Gozar de boa saúde física e mental;  
j) Estar disponível para trabalhar de acordo com a jornada semanal especificada no presente 
Edital; 
k) Não estar em idade de aposentadoria compulsória.  
 
3.3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via internet, através do site 
www.logusconcursos.com.br, no período compreendido de 05/11/2019 até às 23h59min do dia 
20/11/2019 (horário de Brasília). 
 
3.3.2. O pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária até a data de 
vencimento do mesmo.  
 
3.3.3. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições com pagamento do valor de inscrição 
realizado: via postal; por fac-símile, por depósito, por transferência entre contas correntes, por 
DOC, por ordem de pagamento, condicional e/ou extemporânea e por qualquer outro meio não 
especificado no presente Edital.  
 
3.3.4. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor ou com 
preenchimento divergente do estabelecido em edital. As solicitações de inscrição cujos 
pagamentos forem efetuados após a data limite constantes deste edital, não terão devolução do 
valor pago. 
 
3.3.5. Antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos para a participação do Concurso Público, pois o valor uma 
vez pago, não será devolvido, seja qual for o motivo alegado. 
 
3.3.5.1. A única hipótese de devolução do valor da inscrição é a revogação ou anulação plena do 
Concurso Público n.º 01/2019. 
 
3.4. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato 
que na forma do Decreto nº. 6.593/2008 estiver inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal – Cad. Único – e for membro de família de baixa renda e de acordo 
com as Leis Municipais. 
 
3.4.1. O candidato que preencher as condições estabelecidas no item 3.4, deverá solicitar a 
isenção de pagamento de taxa de inscrição, obedecendo aos seguintes procedimentos: 
 
a) Acessar o site www.logusconcursos.com.br, no link pertinente ao presente Concurso Público 
n.º 01/2019, efetuar a inscrição para o cargo desejado e imprimir o boleto para pagamento (não 
efetuar o pagamento do mesmo); 
b) Imprimir o “Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição, ANEXO VIII deste Edital, no 
período de 05/11/2019 à 12/11/2019; 
c) Preencher total e corretamente o Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição; 
d) Protocolar no período de 05/11/2019 à 12/11/2019, na sede da Prefeitura Municipal de Nantes 
- SP, situada a Rua: Siqueira, 150 – Centro, no horário das 8h00min às 13h00min, acompanhado 
dos seguintes documentos: 
- Requerimento de Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição; 
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- Boleto Bancário (não pago) decorrente da inscrição no Concurso Público n.º 01/2019; 
- Fotocópia do comprovante de inscrição do(a) candidato(a) em benefícios assistenciais do 
Governo Federal com a indicação expressa do Número de Identificação Social (NIS), atribuído 
pelo CadÚnico; 
- Fotocópia do documento de identidade (Serão aceitos os seguintes documentos: RG, Carteira 
de Habilitação ou Carteira de Trabalho e Previdência Social). 
- Não serão consideradas as cópias de documentos encaminhados por outro meio. 
 
3.4.1.1. São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no requerimento 
de isenção, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
 
3.4.1.2. A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que trata o 
item 3.4.1. ou a apresentação dos documentos fora dos padrões/prazos e forma solicitada 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 
 
3.4.2. A partir das 16 horas do dia 14/11/2019, estará disponível no site 
www.logusconcursos.com.br o resultado (deferimento ou indeferimento) da solicitação de PNE 
(portador de necessidades especiais) e isenção do valor de pagamento da taxa de inscrição. 
 
3.4.2.1. O candidato com isenção concedida terá a inscrição automaticamente efetivada. 
 
3.4.2.2. O candidato que tiver a solicitação indeferida e desejar participar do Concurso Público 
n.º 01/2019, deverá acessar novamente o site www.logusconcursos.com.br, digitar seu CPF e 
proceder à efetivação da inscrição, imprimindo a 2ª via e pagando o boleto bancário, com 
valor da taxa de inscrição plena, até o último dia de inscrição. Não serão aceitos pagamentos fora 
do prazo previsto em edital. 
 
3.4.2.3.  A Logus Consultoria e Assessoria reserva-se no direito de consultar o órgão gestor do 
CadÚnico a fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 
 
3.4.2.4. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade 
do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que 
acarreta sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 
10 do Decreto Federal nº. 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
 
3.5. Candidatos que necessitarem de condições especiais para realização da prova, deverão 
informá-las no momento da inscrição, para que a Banca Examinadora possa verificar sua 
pertinência. Caso não o façam, perderão o direito de exigir tais condições.  
 
3.6. Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão 
encaminhar via SAC – Serviço de Atendimento ao Candidato – email: 
concursoslogus@gmail.com, o Requerimento PNE/AE ANEXO V, acompanhado do respectivo 
LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, caso 
necessite, até o último dia de inscrição.  
 
3.7. A partir de 16/12/2019, o candidato deverá consultar, via internet, a confirmação da inscrição, 
bem como o local da prova e o número da sala, sendo obrigatória a apresentação de documento 
original com foto no dia da prova, sob pena de desclassificação no presente Concurso Público. 
Não serão enviados cartões de convocação para as provas. 
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3.7.1. Se o candidato efetuou o pagamento referente ao valor de inscrição e seu nome não 
constar do Edital de Homologação dos Inscritos, este deverá entrar em contato com a Banca 
Examinadora, por meio do SAC - Serviço de Atendimento ao Candidato – email: 
concursoslogus@gmail.com, solicitando a revisão do processo de inscrição, informando Nome 
Completo, Cargo e encaminhando o comprovante de pagamento até o dia 04/12/2019. 
 
3.8. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar 
acompanhante, o qual ficará em sala reservada e será responsável pela guarda da criança. 
 
3.8.1. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 
3.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de funções, seja qual for o 
motivo alegado. 
 

CAPÍTULO 4 - DAS RESERVAS DE VAGAS 
 
4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever no Concurso Público, nos 
casos em que houver compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo a exercer, e 
que se enquadrem nas categorias definidas pelos Decretos Federais n° 3.298/1999 e n° 
5.296/2004 e suas alterações, considerando-se para aplicação as definições contidas nestes 
dispositivos legais.  
 
4.1.1. As frações decorrentes do cálculo percentual somente serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 0,5 (cinco décimos). Tendo em vista que o 
número de vagas definido não permite a aplicação do percentual mínimo exigido pelo § 1º, do 
artigo 37 do Decreto Federal Nº 3298, de 20 de dezembro de 1999, não haverá reserva de vagas 
às pessoas portadoras de deficiência. 
 
4.1.2. Aos portadores de deficiência física e sensorial não serão reservadas vagas, tendo em 
vista a quantidade ofertada. 
 
4.2. Será considerada pessoa com deficiências aquelas que se enquadrem no Decreto Federal n° 
3298/99 e Decreto Federal n° 5296/04 em seu Art. 5°, §1º, observando-se ainda a Súmula STJ nº 
377, e demais legislações federais e municipais vigentes e pertinentes.  
4.2.1. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção simples pelo 
uso de lentes ou aparelhos específicos, ou que não acarretem limitação de desempenho 
funcional, segundo os padrões clinicamente estabelecidos pela boa prática.  
 
4.2.1.1. O candidato que deseja concorrer às vagas como portador de deficiência deverá 
encaminhar, até o último dia de inscrição, via SAC – Serviço de Atendimento ao Candidato – 
email: concursoslogus@gmail.com:  
 
a) Requerimento PNE/AE ANEXO V solicitando vaga especial, contendo a identificação do 
candidato e indicação do município/Concurso Público para o qual se inscreveu;  
b) Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID –, bem como a 
provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova;  
c) Solicitação de prova especial, se necessário. A não solicitação de prova especial eximirá a 
organizadora de qualquer providência. 
 



 
   

 

 

4.2.2. Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos 
candidatos que não encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o 
respectivo laudo médico. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme 
instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.  
 
4.2.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
Federal 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e 
aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima 
exigida para todos os demais candidatos.  
 
4.2.4. O candidato deverá incluir no requerimento de vaga especial o detalhamento dos recursos 
necessários para realização da prova (exemplos: prova ampliada, sala de fácil acesso com rampa 
ou no térreo, mesa especial para cadeirante etc.).  
 
4.3. Ao ser convocado para a investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a 
exame médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a 
qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o 
exercício da função.  
 
4.3.1. Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada 
na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação 
geral.  
 
4.3.2. Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a 
concessão de readaptação da função e de aposentadoria por invalidez.  
 
4.3.3. O laudo médico enviado terá validade somente para este Concurso Público e não será 
devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo. 
 
4.3.4. Detectada a falsidade nas declarações o candidato será eliminado do Concurso Público n.º 
01/2019, com anulação de todos os atos e efeitos já produzidos, e a pena de demissão se 
contratado. 
 

CAPÍTULO 5 – DAS ETAPAS / PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 
 
5.1. A Prova Objetiva, para todos os cargos, será realizada na cidade de Nantes/SP, no dia 22 
de Dezembro de 2019, conforme horários descritos no CRONOGRAMA DE PROVAS ANEXO 
VI, em locais a serem divulgados por meio de Edital de Convocação para a realização das Provas 
que será publicado no site, www.logusconcursos.com.br. 
 
5.1.1 A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário 
para o desempenho das atribuições da função e terá duração de 3h (três) horas. 
 
5.1.2. A Prova Objetiva contém 30 (trinta) questões de conhecimentos gerais e/ou específicos, 
cada uma composta de 05 (cinco) alternativas, das quais apenas uma será correta, conforme 
programa especificado no Anexo IV, de caráter classificatório e eliminatório. 
 
5.1.3. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos.  
 
5.1.4. Será considerado, para fins de cálculo da nota, até 2 (duas) casas decimais. 
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5.1.5. Será atribuída nota zero à questão que não apresentar nenhuma resposta assinalada, 
apresentar emenda ou rasura ou contiver mais de uma resposta assinalada. 
 
5.1.6. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos deparados com a mesma questão, independentemente da formulação de recursos, 
desde que o candidato tenha atribuído alguma resposta para ela. 
 
5.1.7. A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 

 
NPO = 60 x NAP 

                                TQP 
               ONDE:  

NPO = Nota da Prova Objetiva  
TQPO = Total de Questões da Prova Objetiva 
NAPO = Número de Acertos na Prova Objetiva 

 
5.1.8. O candidato deverá assinalar a resposta da questão objetiva, usando caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, no cartão de respostas, que será o 
único documento válido para a correção da Prova Objetiva. 
 
5.1.9. Os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão de respostas serão de inteira 
responsabilidade do candidato. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em 
desacordo com este Edital ou com as instruções do cartão de respostas, como marcação 
rasurada, emendada ou com o campo de marcação não preenchido integralmente. Em hipótese 
alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do candidato.  
 
5.1.10. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, 
danificar o seu cartão de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 
impossibilidade de realização da leitura óptica.  
 
5.1.11. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu 
nome, seu número de inscrição, sua data de nascimento e o número de seu documento de 
identidade. 
 
5.1.12. Será considerado habilitado o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
de acertos na Prova Objetiva, abaixo deste percentual o candidato será eliminado do presente 
Concurso Público. 
 
5.1.13. O Resultado Preliminar da Prova Objetiva será publicado no dia 24/12/2019, no site 
www.logusconcursos.com.br. 
 
5.2. Prova de Títulos para os cargos: Assessor Pedagógico, Diretor de Escola, Professor 
PEB II – Educação Especial, Supervisor de Ensino, de caráter classificatório. 
 
5.2.1. A prova de títulos tem caráter meramente classificatório, e, portanto, não eliminam do 
Concurso Publico os candidatos que não apresentarem títulos. 
 
5.2.2. Os títulos deverão ser entregues na data da realização da prova escrita, após o seu 
término, em envelope lacrado com a identificação do candidato e com o preenchimento do 
formulário Anexo IX. 
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5.2.3. Haverá um fiscal responsável para o recebimento dos títulos, em local devidamente 
identificado. 
 
5.2.4. Os títulos deverão ser entregues por cópia autenticada em cartório oficial. Não nos 
responsabilizamos pelo envio do Título em original. Não haverá autenticação no dia da prova. 
 
5.2.5. É de total responsabilidade do candidato o preenchimento do formulário de entrega, 
assim como a autenticidade dos documentos apresentados. 
 
5.2.6. Não será aceita a entrega de títulos em outra data ou ocasião. 
 
5.2.7. A soma total de todos os títulos somente poderá chegar a 08 (Oito) pontos. 
 
5.2.8. A pontuação dos títulos será somada com a pontuação da prova objetiva. 
 
5.2.9. Serão considerados os seguintes títulos: 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR  

Título de Doutor na área de atuação em que está concorrendo 03 (três) pontos – Máximo um título 

Título de Mestre na área em que está concorrendo 02 (dois) pontos – Máximo um título 

Certificado de Pós-Graduação (latu sensu), na área em que 
está concorrendo. 

01 (um) ponto – Máximo três títulos 

 
5.2.10. Somente serão pontuados os documentos constantes na relação acima e conforme edital. 
A entrega destes documentos é de inteira responsabilidade do candidato, e tem como efeito 
pontuação extra, que será somada à nota da Prova Objetiva. 
 
5.2.11. O Resultado Preliminar da Prova de Títulos será publicado no site 
www.logusconcursos.com.br. 
 

CAPÍTULO 6 - DAS NORMAS 
 
6.1. A Prova Objetiva, para todos os cargos, será realizada na cidade de Nantes/SP, no dia 22 de 
Dezembro de 2019, conforme descritos no CRONOGRAMA DE PROVAS ANEXO VI, em locais a 
serem divulgados por meio de Edital de Convocação para a realização das Provas, no site 
www.logusconcursos.com.br. 
6.1.1. Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das 
provas. Sugere-se que os candidatos compareçam 1 (uma) hora antes do horário marcado para o 
fechamento dos portões, pois, pontualmente no horário determinado, os portões serão fechados 
não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários. 
 
6.1.2. Além do Edital de Convocação para a realização das Provas, será disponibilizado no portal 
da Organizadora www.logusconcursos.com.br a consulta do local de provas. 
 
6.1.3. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como 
justificativa de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será 
considerado como desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público 
n.º 01/2019. 
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6.1.4. . Para os candidatos que farão as provas do Concurso Público n.º 01/2019, no período da 
manhã os portões serão abertos às 8 horas, sendo que às 8 horas e 45 minutos os portões 
serão fechados. Para os candidatos que farão as provas do Concurso Público no período da 
tarde os portões serão abertos às 13 horas, sendo que às 13 horas e 45 minutos os portões 
serão fechados. Nenhum candidato poderá adentrar o local das provas depois dos portões 
fechados. As provas da manhã terão início às 09 horas, com duração de 03 (três) horas e as 
provas da tarde terão início às 14 horas, com duração de 03(três) horas.    
 
6.2.1. A distribuição de funções por período está de acordo com ANEXO VI. 
 
6.2.2. Para ter acesso ao local de provas, o candidato deverá obedecer rigorosamente ao horário 
informado no presente Edital e munido de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, além de 
UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:  
- Cédula de Identidade - RG; - Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;  
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; - Certificado Militar;  
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);  
- Passaporte.  
 
6.2.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e de sua assinatura, podendo o candidato ser submetido à 
identificação especial caso seu documento oficial de identidade apresente dúvidas quanto à 
fisionomia ou assinatura. 
 
6.3. As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, assim 
como não será permitido: 
a) Consultas, de nenhuma espécie.  
b) Uso de qualquer material eletrônico de cálculo ou de comunicação. (celulares, tablets, 
calculadoras, etc.). 
c) Ausência da sala, pelo candidato, sem a devida autorização do fiscal de sala e 
acompanhamento do fiscal de corredor. 
d) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Gabarito Oficial ou materiais não 
permitidos. 
e) Perturbação à ordem dos trabalhos. 
f) Atitudes de desacato, desrespeito ou descortesia com qualquer dos coordenadores, 
participantes, examinadores, executores ou autoridades presentes. 
g) O candidato, que após adentrar o recinto da prova causar tumulto de qualquer espécie, será 
imediatamente desclassificado e retirado do local. 
 
6.3.1. O candidato que for flagrado na sala de provas fazendo uso de qualquer dos pertences 
acima ou se comportando de forma inadequada será excluído do Concurso Público. 
 
6.3.2. O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol 
deverá ter justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela Coordenação. 
Constatado qualquer problema, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público n.º 
01/2019. 
 
6.3.3. Recomenda-se aos candidatos não levem para o local de provas aparelho celular, ou 
qualquer outro eletrônico, contudo, se levarem, estes deverão ser desligados, preferencialmente 
com baterias retiradas, e acondicionados em invólucro fornecidos pela LOGUS CONSULTORIA E 
ASSESSORIA, juntamente com demais pertences pessoais, lacrados e colocados embaixo da 



 
   

 

 

cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences que não puderem ser alocados nos sacos 
plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do candidato. 
 
6.3.4. Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. A LOGUS 
Consultoria e Assessoria não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e/ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles 
causados. 
 
6.3.5. O candidato que for surpreendido dentro ou fora da sala antes do término da prova 
portando celular fora da embalagem lacrada fornecida pela LOGUS CONSULTORIA E 
ASSESSORIA, mesmo que off-line (desligado) – ou dentro dela, porém on-line (ligado) será 
excluído do Concurso Público n.º 01/2019, podendo, se quiser, continuar fazendo a prova, mas 
ciente de sua exclusão, inclusive poderá responder criminalmente por tentativa de fraude em 
concursos/processos seletivos. 
 
6.3.6. Ao concluir a prova e deixar a sala, não poderá fazer uso do banheiro e deverá manter 
desligado o celular até a saída do prédio. 
 
6.3.7. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob 
qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente 
acompanhado do Volante, designado pela Coordenação do Concurso Público. 
 
6.4. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o 
caderno de questões da prova, sendo de responsabilidade do candidato a conferência de seus 
dados pessoais e do material entregue pela empresa Organizadora. 
 
6.4.1. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da 
realização da prova, deverá solicitar ao Fiscal de Sala que registre em seu relatório de 
ocorrências. 
 
6.4.2. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção eletrônica. Não será computada questão com emenda ou 
rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, 
mesmo que uma delas esteja correta. 
6.4.3. Será desclassificado automaticamente o candidato que deixar de preencher a Folha de 
Respostas e também não preencher a Folha de Respostas de acordo com as orientações 
constantes da folha de rosto do caderno de questões. 
 
6.4.4. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após decorridos 60 
(sessenta) minutos do início das mesmas, devendo entregar ao Fiscal de Sala a Folha de 
Respostas e o Caderno de Provas, sob pena de desclassificação. 
 
6.4.5. Ao final das provas, os três últimos candidatos, obrigatoriamente, deverão 
permanecer na sala, a fim de assinar a ATA de encerramento e o lacre do envelope das folhas 
de respostas juntamente com o Fiscal e Coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem 
concluído. 
 
6.4.6. O Gabarito preliminar da Prova Objetiva, será disponibilizado a partir das 16h00min, no site 
www.logusconcursos.com.br, no segundo dia útil subsequente a realização da Prova Objetiva. 
  
6.4.7. O Caderno de Prova Objetiva não será disponibilizado. 
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CAPÍTULO 7 – DA CLASSIFICAÇÃO/ RESULTADO FINAL 
 
7.1. Para os cargos: Agente Administrativo, Agente de Organização Escolar, Assistente 

Administrativo, Assistente Social, Auxiliar de Serviços Gerais, Fiscal Tributário, Gari, 

Médico, Médico ESF e Psicólogo, a Nota Final será a nota obtida na Prova Objetiva, assim 

sendo: 

 

NPO = 60 x NAP 
                                TQP 
               ONDE:  

NPO = Nota da Prova Objetiva  
TQPO = Total de Questões da Prova Objetiva 
NAPO = Número de Acertos na Prova Objetiva 
 

7.2. Para os cargos: Assessor Pedagógico, Diretor de Escola, Professor PEB II – Educação 
Especial, Supervisor de Ensino, a Nota Final será a soma das notas obtidas na Prova Objetiva 
e Prova de Títulos, assim sendo: 
 

  NF = NPO + NPT 
  
  ONDE:  
  NF = Nota Final 
  NPO = Nota da Prova Objetiva 

       NPT= Nota da Prova de Títulos 
 
7.3. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem crescente da pontuação final. 
 
7.4. O Resultado Final será divulgado no dia 10/01/2020, no site da organizadora 
www.logusconcursos.com.br. 
 

CAPÍTULO 8 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
8.1. Na hipótese de igualdade na classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato 
que: 
 
a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos 
demais, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 
b) Obtiver o maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos (se houver); 
c) Obtiver o maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa (se houver);  
d) Obtiver o maior número de acertos na prova de Matemática (se houver);  
e) Obtiver o maior número de acertos na prova de Informática (se houver); 
f) Maior idade (ano, mês, dia);  
 
8.1.1. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio.  
 
8.1.2. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo 
com o seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do 
primeiro prêmio da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de 
aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes critérios:  
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a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente;  
b) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 
 

CAPÍTULO 9 - DOS RECURSOS 
 
9.1. É facultada a interposição de RECURSO devidamente fundamentado, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto do recurso, nas 
seguintes situações: 
 
a) Contra qualquer questão da prova objetiva, a contar da publicação do gabarito; 
b) Contra a totalização dos pontos obtidos na prova objetiva, desde que se refira a erro de cálculo 
das notas; 
c)  Do indeferimento contra erros ou omissões na atribuição de notas ou na classificação, a contar 
da data da divulgação do resultado final das provas;  
d) Da classificação final desde que seja comprovado erro material, a contar da data da divulgação 
do resultado;  
e) Indeferimento de solicitação de inscrição para portadores de necessidades especiais;  
f) Indeferimento de solicitação de inscrição com pedido de atendimento especial;  
g) Indeferimento de solicitação de pedido de isenção do valor de inscrição (se houver previsão em 
edital). 
 
9.2. Os prazos exigidos neste Edital só iniciarão e terminarão em dias úteis, e serão contados da 
seguinte forma: incluir-se-á o dia de início e o dia do final. 
 
9.2.1. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.  
 
9.2.2. Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos próprios 
ou não fundamentados, os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato ou 
ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos preestabelecidos. 
 
9.2.3. Não serão aceitos recursos por fac-símile, telegrama, internet ou por outro meio não 
previsto no presente Edital. 
 
9.2.4. Os recursos deverão ser dirigidos à Banca Examinadora, entregue no Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Nantes - SP localizado à Rua: Siqueira, 150, nos horários das 
8h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos decretados 
no município. 
 
9.3. O recurso interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do respectivo 
instrumento de mandato, com firma reconhecida em cartório competente e cópia reprográfica do 
documento de identidade do procurador.   
 
9.4. No requerimento de Recurso deverá constar o nome do candidato, número de inscrição, 
número do documento de identidade, cargo pretendido conforme formulário modelo 
Requerimento de Recurso ANEXO VII.  
 
9.4.1. Os recursos deverão ser fundamentados e estar embasados em argumentação lógica e 
consistente. Em caso de constatação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em 
literatura conceituada, referência bibliográfica e argumentação plausível.  



 
   

 

 

9.4.2. Recursos não fundamentados na forma normatizada no item anterior ou interpostos fora do 
prazo serão julgados como “não conhecidos”, sem julgamento de mérito. A Comissão constitui 
última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso 
adicional pelo mesmo motivo. 
9.4.3. Caberá à Logus Consultoria e Assessoria, decidir sobre a anulação ou troca de alternativas 
de questões julgadas irregulares. Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova 
objetiva, sendo o caso, será publicado um novo gabarito, com as modificações necessárias. 
 
9.4.4. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de alternativas corretas, falta de 
alternativa correta ou qualquer outro motivo, seja por recurso administrativo ou por decisão 
judicial, resultará em benefício de todos os candidatos, ainda que estes não tenham recorrido ou 
ingressado em juízo. 
9.4.5.  A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada, no site da 
organizadora www.logusconcursos.com.br. 
9.4.6. A Comissão do Concurso Público n.º 01/2019 constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

CAPÍTULO 10 - DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 
 
10.1. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da publicação da 
homologação, prorrogável uma única vez, por igual período, conforme interesse e conveniência 
da Prefeitura Municipal de Nantes, ou antes, desse prazo, se todos os candidatos classificados 
tiverem sido aproveitados. 
 

CAPÍTULO 11 - DA CONVOCAÇÃO 
 
11.1. A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 
candidatos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura Municipal de Nantes e o limite 
fixado pela Constituição e Legislação Federal com despesa de pessoal.  
 
11.2. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à contratação. A Prefeitura Municipal de Nantes reserva-se o direito de proceder às contratações 
em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade 
do CONCURSO PÚBLICO.  
 
11.3. Os candidatos serão nomeados e tomarão posse nos termos da legislação Municipal de 
Nantes–Estado de São Paulo e demais cominações pertinentes. 
 
11.4. A convocação referente a contratação, será realizada por meio de divulgação no endereço 
eletrônico www.nantes.sp.gov.br, devendo o candidato apresentar-se à Prefeitura Municipal de 
Nantes – SP no prazo estabelecido.  
 
11.5. Os candidatos, no ato de contratação, deverão apresentar os originais e cópia simples dos 
documentos discriminados a seguir: Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem 
ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação civil; 
Certidão de Nascimento (quando solteiro) ou Casamento (quando casado); Título de Eleitor; 
Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br ou Cartório Eleitoral; 
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de 
Identidade – RG ou RNE; 1 (uma) foto 3x4 recente, coloridas e com o fundo branco; Certidão 
Negativa da inscrição do nº do PIS ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o 
cadastro; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 
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meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pela função pública; 
Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, 
OAB, CREA etc.), se exigido pela função pública; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 
21 anos, quando possuir; Comprovante de Escolaridade dos Filhos menores de 14 anos, quando 
possuir; Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 5 anos; Certidão negativa de 
Distribuições/ Antecedentes Criminais (dos últimos 5 anos) com data de emissão de até 60 
(sessenta) dias da apresentação; Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi 
servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço 
público; e outros documentos necessários, solicitado pela Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos, no momento da convocação.  
11.5.1. No ato da contratação, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce ou 
não, outro cargo, função ou emprego público remunerado, em outro órgão público da 
administração pública direta ou indireta de qualquer ente federativo, e se é aposentado por 
regime próprio de previdência social em âmbito municipal, estadual ou federal.  
 
11.5.2. Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Nantes poderá solicitar outras 
declarações, documentos complementares e diligências.  
 
11.5.3. Não serão aceitos, no ato da contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. 
As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.  
 
11.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados e que comprovarem os 
requisitos mínimos da forma definida neste Edital, serão submetidos a diligências que comprovem 
as informações e a exame-médico, que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho 
das tarefas pertinentes à função a que concorrem.  
 
11.6.1. As decisões do Serviço Médico indicado pela Prefeitura Municipal de Nantes, de caráter 
eliminatório para efeito de contratação, são soberanas, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa do candidato.  
 
11.7. O não comparecimento ao exame médico admissional, bem como à assinatura do contrato 
de trabalho, nas datas agendadas pela Prefeitura Municipal de Nantes caracterizarão sua 
desistência e consequente eliminação do processo.  
 
11.8. O descumprimento de prazos estabelecidos neste Edital e aqueles determinados pela 
Prefeitura Municipal de Nantes acarretarão na exclusão do candidato deste processo.  
 
11.9. O candidato que não comparecer à Prefeitura Municipal de Nantes, no prazo estabelecido 
no Edital de Convocação ou, ainda, que manifestar sua desistência por escrito será considerado 
desclassificado, perdendo os direitos decorrentes de sua classificação no processo.  
 
11.10. O candidato que não comprovar os requisitos mínimos será eliminado deste Concurso 
Público, não cabendo recurso.  
 
11.11. O candidato classificado no Concurso Público n.º 01/2019, que não aceitar a vaga para a 
qual foi convocado será eliminado do processo.  
11.12. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o 
fato será formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência.  
 
11.13. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura 
Municipal de Nantes. 



 
   

 

 

 
11.14. Não poderá ser admitido o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, 
declaração falsa, inexata para fins de contratação, não possuir os requisitos mínimos exigidos ou 
não comprovar as condições estabelecidas no capítulo 2 deste Edital, na data estabelecida para 
apresentação da documentação. 
 
11.15. O candidato que informar no momento da inscrição sua condição de aposentado, se 
classificado, será convocado pela Prefeitura Municipal de Nantes, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, apresentar a documentação relativa ao seu processo de aposentadoria. Nesses casos, a 
nomeação estará condicionada à análise da possibilidade legal conforme os Princípios 
Constitucionais e a Legislação Previdenciária aplicável ao caso.  

 
CAPÍTULO 12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1. É direito da Prefeitura Municipal de Nantes, a qualquer tempo: 
 
a) Eliminar do Concurso Público n.º 01/2019, o candidato que não atenda aos requisitos da 
função e/ou às exigências legais para contratação ou às condições estabelecidas neste Edital;  
b) Anular a inscrição, a prova ou a admissão do candidato quando verificadas falsidades de 
declarações ou irregularidades nas provas ou documentos, sem prejuízos das sanções criminais 
e outras cabíveis;  
c) Cancelar o Concurso Público n.º 01/2019, mesmo com datas pré-fixadas e já divulgadas, em 
caso de determinações legais, conveniência técnica administrativa ou motivo de força maior 
(calamidades públicas, etc.).  
 
12.2. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 
condições do Concurso Público n.º 01/2019, estabelecidas no presente Edital e na Legislação 
Municipal e Federal pertinente.  
 
12.3. A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de 
documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público n.º 
01/2019, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização 
nas esferas administrativa, cível e penal.  
 
12.4. A organizadora LOGUS CONSULTORIA E ASSESSORIA, responsável pela realização do 
presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes ao Concurso Público n.º 01/2019. 
 
12.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação dos editais, 
comunicados e demais publicações referentes a este Concurso Público n.º 01/2019. 
 
12.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto à Prefeitura Municipal de Nantes, 
enquanto perdurar a validade do Concurso Público n.º 01/2019. 
 
12.7. Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público 
n.º 01/2019, as folhas de respostas serão incineradas e mantidas apenas em arquivo eletrônico, 
com cópia de segurança, pelo prazo de dois anos. 
 
12.8. A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à 
ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Os aprovados e 



 
   

 

 

classificados, serão convocados de acordo com a necessidade e conveniência da Prefeitura 
Municipal de Nantes - SP durante a validade do Concurso Público n.º 01/2019. 
 
12.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de 
saúde, elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de Nantes - 
SP e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.  
 
12.10. Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos 
de aposentadoria, salvo nas hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos 
pela Lei Maior. 
 
12.11. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumadas as providências ou eventos que lhes disserem respeito, ou até a data 
de convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada 
em edital ou aviso publicado.  
 
12.12. A Homologação do Concurso Público n.º 01/2019, poderá ser efetuada por cargo, 
individualmente, ou pelo conjunto de cargos constantes do presente Edital, a critério da 
Administração. 
 
12.13. Ficam impedidos de participar do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios 
da organizadora Logus Consultoria e Assessoria, a relação de parentesco disciplinada nos artigos 
1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua 
inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do 
certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
 
12.14. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido 
expressamente previstos no presente Edital e/ou na Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em 
comum pela Prefeitura Municipal de Nantes - SP e a organizadora Logus Consultoria e 
Assessoria.  
 
12.15. Integram este Edital os seguintes anexos: 
 
a) Cronograma Prévio – ANEXO I. 
b) Atribuições das Funções – ANEXO II. 
c) Tipos de Provas e Questões – ANEXO III. 
d) Conteúdo Programático para estudo – ANEXO IV. 
e) Requerimento PNE /AE – ANEXO V. 
f) Cronograma de Prova Objetiva – ANEXO VI.  
g) Formulário Modelo Requerimento de Recurso – ANEXO VII. 
h) Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição – ANEXO VIII. 
i) Formulário Requerimento Entrega de Títulos – ANEXO IX. 

 
Nantes - SP, 04 de Novembro de 2019. 

 
 

________________________________________ 
                               CELSO DE SOUZA 

Prefeito Municipal 



 
   

 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA PRÉVIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

 
 
* as datas previstas poderão sofrer alterações em razão de fatos supervenientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE DATA PREVISTA * 

Publicação do Edital de Abertura 04/11/2019 

Período de Inscrições on-line 05/11/2019 à 20/11/2019  

Prazo para solicitação PNE (portador de necessidades especiais) / 
AE (Atendimento Especial) 

05/11/2019 à 12/11/2019 

Prazo para solicitação Isenção do pagamento da Taxa de Inscrição 05/11/2019 à 12/11/2019  

Publicação do Edital de Deferimento /Indeferimento da solicitação de 
PNE (portador de necessidades especiais) e Isenção 

14/11/2019 

Publicação Edital Homologação dos Inscritos/PNE/AE/ISENTOS 02/12/2019 

Convocação para a realização das Provas Objetivas, bem como 
divulgação do local e horário 

16/12/2019 

Realização da Prova Objetiva 22/12/2019 

Publicação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 24/12/2019 

Recebimento de recurso - Gabarito Preliminar 26/12/2019 e 27/12/2019 

Publicação do resultado da análise dos recursos do gabarito 
preliminar e publicação do Gabarito Oficial 

30/12/2019 

Publicação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas e de 
Títulos 

02/01/2020 

Recebimento de Recurso - Resultado Preliminar das Provas 
Objetivas e de Títulos 

06/01/2020 e 07/01/2020 

Publicação do Edital de Resultado Final 10/01/2020 

Publicação do Edital de Homologação 13/01/2020 



 
   

 

 

ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Realizar atividades relacionadas a unidades da administração, 
procedendo pesquisa e planejamento referentes à administração de 
material, classificação de documentos, transmissão, coleta, 
armazenamento de dados, arquivos, datilografia, digitação 
computadorizada, organização e método; executar atividades de 
rotina administrativa, visando contribuir para o perfeito 
desenvolvimento das rotinas de trabalho.  Realizar toda a 
separação de pedidos para todos os Departamentos. Realizar as 
planilhas de estoques, etc., relacionadas à sua área de atuação. 
Organizar e/ou executar, os trabalhos de almoxarife. 

AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até 

seu desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os 
alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o 
desembarque nos pontos próprios. 

ASSESSOR PEDAGÓGICO Coordena as atividades de ensino em unidades educacionais, 
planejando, orientando e avaliando estas atividades, para 
assegurar regularidade no desenvolvimento do processo educativo. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Planeja, coordenar, orientar, controlar e executar as atividades 
relacionadas à comunicação, material e patrimônio, zeladoria, 
vigilância, recursos humanos, tributação, finanças e contabilidade, 
avaliando resultados e assegurar a tramitação de informações entre 
as unidades. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Executar serviços de varrição de ruas, ajudante de pedreiro, 
auxiliar de serviços diversos, auxiliar de serviços funerários, 
jardineiro, lixeiro, e, servente, em diversas áreas da Prefeitura, 
exercendo tarefas de natureza operacional em obras públicas, frota 
municipal, conservação de cemitérios e manutenção dos próprios 
municipais e outras atividades. 

DIRETOR DE ESCOLA 

Organizar a elaboração do Plano Escolar; subsidiar o planejamento 
educacional; elaborar o Relatório Anual da Escola; assegurar o 
cumprimento da legislação em vigor bem como dos regulamentos, 
diretrizes e normas emanadas da administração superior, zelar 
pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais; promover o 
contínuo aperfeiçoamento dos recursos humanos, físicos e 
materiais da escola; garantir a disciplina de funcionamento da 
organização; promover a integração escola-família-comunidade; 
organizar e coordenar as atividades de natureza social; criar 
condições e estimular experiências para o aprimoramento do 
processo educativo. 

FISCAL TRIBUTÁRIO 
Fiscalizar tributos municipais, inspecionando estabelecimentos 
industriais, de prestação de serviços e demais entidades, 
examinando documentos, para defender os interesses da Fazenda 
Pública e da economia popular. 

GARI 

Executar serviços de varrição e limpeza de ruas e logradouros 

públicos, coletar o lixo acumulado em sarjetas, caixas de ralos e 
logradouros públicos, despejando-o em veículos apropriados, além 
de auxiliar em serviços diversos, jardineiro, lixeiro, e, servente, em 
diversas áreas da Prefeitura, exercendo tarefas de natureza 
operacional em obras públicas, frota municipal, e asseio dos 
próprios municipais e outras atividades. 

MÉDICO 

Compreende os cargos que se destinam a efetuar exames médicos, 
emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para 
promover a saúde e o bem-estar do paciente.  

MÉDICO – ESF 

Compreende os cargos que se destinam a efetuar exames médicos, 
emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para 
promover a saúde e o bem-estar do paciente.  



 
   

 

 

PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Elaborar o Plano de Ensino de acordo com as leis de diretrizes e 
bases e parâmetros curriculares; planejar as aulas (preparar o 
material); ministrar aulas de todas as disciplinas e avaliar o 
aprendizado dos alunos podendo até encaminhar alguns alunos 

com problemas de aprendizado para outros profissionais: psicólogo, 
psicopedagogo, participar dos projetos da escola e HTPs. 

SUPERVISOR DE ENSINO Supervisionar todas as atividades referentes às escolas do 
Município e Creche e unidades vinculadas ao Departamento de 
Educação, Cultura, Esportes e Turismo. 

ASSISTENTE SOCIAL 

Prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupo, 
identificando e analisando seus problemas e necessidades 
materiais, aplicando métodos e processos básicos ao Serviço Social; 
planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos que atendam as 
necessidades e interesses da população municipal. 

PSICÓLOGO  

Atua na área da Saúde e da Assistência Social, procedendo ao 

exame de pessoas que apresentam problemas intra e inter- 

pessoais, de comportamento familiar ou social ou distúrbios 
psíquicos, e ao respectivo diagnóstico e terapêutica, empregando 
enfoques preventivos ou curativos, e técnicas psicológicas 
adequadas a cada caso, a fim de contribuir para a possibilidade do 
indivíduo elaborar sua inserção na vida comunitária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 

ANEXO III – PROVA OBJETIVA / Nº QUESTÕES 
 

Para os Cargos: Agente Administrativo 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 15 

Matemática 10 

Informática básica 05 

TOTAL 30 

 
Para os Cargos: Agente de Organização Escolar 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 05 

Conhecimento Específicos 15 

TOTAL 30 

 
Para o Cargo: Assessor Pedagógico 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 15 

Conhecimentos Específicos 15 

TOTAL 30 

 
Para o Cargo: Assistente Social 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 10 

Conhecimentos Específicos 20 

TOTAL 30 

 
Para os Cargos: Assistente Administrativo. 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 15 

Matemática 10 

Informática Básica 05 

TOTAL 30 

 
Para os Cargos: Auxiliar de Serviços Gerais. 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 10 

TOTAL 30 

 
Para o Cargo: Diretor de Escola 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 05 

Conhecimentos Específicos 15 

TOTAL 30 



 
   

 

 

                                                         Para o Cargo: Fiscal Tributário 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 05 

Noções de Informática 05 

Conhecimentos Específicos 10 

TOTAL 30 

 
Para o Cargo: Gari 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 

TOTAL 30 

 
                                                               Para o Cargo: Médico 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 15 

Conhecimentos Específicos 15 

TOTAL 30 

 
Para o Cargo: Médico ESF 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 10 

Politica de Saúde 10 

Conhecimentos Específicos 10 

TOTAL 30 

 
Para o Cargo: Professor PEBII – Educação Especial 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 10 

Conhecimentos Específicos 20 

TOTAL 30 

 
Para o Cargo: Psicólogo 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 10 

Informática Básica 05 

Conhecimentos Específicos 15 

TOTAL 30 

 
Para o Cargo: Supervisor de Ensino 

Prova Objetiva Total de Questões 

Língua Portuguesa 10 

Conhecimentos Específicos 20 

TOTAL 30 

 
 



 
   

 

 

ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos; encontros 
vocálicos e consonantais; ortografia; acentuação gráfica; sinais de pontuação: ponto, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão, vírgula, etc.; emprego das classes de 
palavras; análise sintática; sinônimos e antônimos; Concordância verbal: identificação dos tempos 
e modos verbais, correspondência de formas verbais, conjugação verbal, flexão de verbos; 
Concordância Nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação pronominal; classificação dos 
termos da oração; período composto por coordenação; período composto por subordinação; 
Figura de Linguagem; Morfologia; Uso da crase; Uso do por que; Objeto direto e Indireto. 
 
Matemática: Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números inteiros: 
operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1° grau. 
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. Estudo do 
triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; semelhança de triângulos; relações 
trigonométricas (seno, cosseno e tangente); Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área, 
Volume e Perímetro. 
 
Informática Básica: MS-Windows: conceito básico de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área 
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas 
e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. MS-Word: estrutura básica dos 
documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores 
simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, 
legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.  Correio Eletrônico: 
uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: 
navegação internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
 
 
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
 
Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação ou radiciação com números reais, nas suas possíveis representações; 
Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum; Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três 
simples ou composta; Equações do 1.º ou do 2.º graus; Sistema de equações do 1.º grau; 
Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa; 
Relação entre grandezas – tabela ou gráfico; Tratamento da informação – médias aritméticas; 
Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume. 
 
Conhecimentos Específicos: Noções de censo escolar. Escrituração escolar. Classificação dos 
registros individual: guia de transferência, ficha individual do aluno e do funcionário. Histórico 
escolar. Redação de atas, ofícios, requerimentos e correspondências oficiais. Noções de 



 
   

 

 

protocolo e arquivo: atas de conselho de classe, atas de resultados finais e outros. Modos de 
registrar: normas gerais de organização, escrituração e procedimentos, comuns e especiais. 
Eventos escolares objeto de registro: matrícula e transferência. Relações interpessoais e a ética 
no serviço público. Entradas eletrônicas e informações da Secretaria de Educação. Relatórios das 
atividades anuais da escola. Atestados ou boletins de frequência do pessoal docente, técnico e 
administrativo. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. 
Texto extraído sob licença da autora e da editora do livro:  
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 
possível. 14a edição, Papirus, 2002. Disponível em: pep.ifsp.edu.br/wp-
content/uploads/2015/01/PPP-uma-construção-coletiva.pdf. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, atualizada. Artigo 5º, Incisos I a X, 
XII, XIV, XLII, XLIII. Artigos de 205 a 214, 227.  
BRASIL. Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei 9.394/96 e alterações.  
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº2/01 – Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica.  
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº5/2009- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. Brasília: CNE 2009. 
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº3/10. Estabelece Diretrizes Operacionais para a Educação de 
Jovens e Adultos.  
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº4/10. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica.  
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº7/10. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos. 
 
ASSESSOR PEDAGÓGICO 
 
Língua Portuguesa: LÍNGUA E LINGUAGEM. Norma culta e variedades linguísticas. Semântica 
e interação. Significação das palavras. Denotação e conotação. Funções da Linguagem. 
Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo). MORFOSSINTAXE. Estudo dos verbos e 
sua relação com as formas pronominais. Sintaxe do período e da oração e seus dois eixos: 
coordenação e subordinação. Sintaxe de Concordância. Sintaxe de Colocação. Sintaxe de 
Regência. Análise Sintática. Estudo das classes gramaticais (incluindo classificação e flexão): 
Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Conjunção, Preposição, Interjeição, 
Conectivos, Formas variantes. Emprego das palavras. ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO. 
ESTUDO DE TEXTOS. Interpretação de textos. Tópico frasal e sua relação com ideias 
secundárias. Elementos relacionadores. Pontuação. Conteúdo, ideias e tipos de texto. O texto 
literário: tema, foco narrativo, personagens, tempo. 
 
Conhecimentos Específicos: Fundamentos da educação: filosóficos, políticos, socioeconômicos 
e culturais; História da educação no Brasil: período colonial, república, império, movimentos 
sociais e a educação no Brasil redemocratizado; Estrutura do sistema organizacional brasileiro: o 
ensino brasileiro, organização administrativa, didática e funcional, a educação na Constituição 
Brasileira e as perspectivas da LDB nacional; Legislação do ensino;, 9394/96 e 11.114 de 
20/06/2005; PNE - Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2015. Objetivos dos diversos graus de 
ensino: infantil, fundamental, médio e superior; Planejamento educacional: conceitos e princípios, 
questões básicas no processo de planejamento: técnico, político e administrativo, etapas e níveis 
do planejamento educacional, instrumentos do planejamento educacional (plano, programa e 
projetos), política educacional brasileira: planos setoriais de educação, órgãos do sistema de 
planejamento educacional brasileiro; Orientação educacional: conceitos, objetivos, princípios e 



 
   

 

 

funções; Concepção e reflexões sobre planejamento: conceitos, características e aspectos, 
princípios que orientam o planejamento, integração dos vários níveis em um só processo, 
planejamento educacional como um processo (sistêmico, dialético e participativo); Concepções e 
reflexões sobre o controle e avaliação do processo pedagógico: avaliação curricular, avaliação do 
ensino-aprendizagem, avaliação do desempenho docente; O Construtivismo como forma de 
abordagem de ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de processo 
de ensino – aprendizagem. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos; encontros 
vocálicos e consonantais; ortografia; acentuação gráfica; sinais de pontuação: ponto, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão, vírgula, etc.; emprego das classes de 
palavras; análise sintática; sinônimos e antônimos; Concordância verbal: identificação dos tempos 
e modos verbais, correspondência de formas verbais, conjugação verbal, flexão de verbos; 
Concordância Nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação pronominal; classificação dos 
termos da oração; período composto por coordenação; período composto por subordinação; 
Figura de Linguagem; Morfologia; Uso da crase; Uso do por que; Objeto direto e Indireto. 
 
Matemática: Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números inteiros: 
operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1° grau. 
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. Estudo do 
triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; semelhança de triângulos; relações 
trigonométricas (seno, cosseno e tangente); Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área, 
Volume e Perímetro. 
 
Informática Básica: MS-Windows: conceito básico de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área 
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas 
e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. MS-Word: estrutura básica dos 
documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores 
simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, 
legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.  Correio Eletrônico: 
uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: 
navegação internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Língua Portuguesa: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 

literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de 
palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; 
processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de 
nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. 
Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de 
linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Observação: os itens deste programa serão considerados sob o ponto de vista textual, ou seja, deverão 
ser estudados sob o ponto de vista de sua participação na estruturação significativa dos textos. 
 



 
   

 

 

Conhecimentos Específicos: Contexto atual e o neoliberalismo. A “questão social” e a conjuntura 

brasileira. A prática profissional do Assistente Social na instituição: possibilidades e limites. Políticas 
sociais: relação Estado/sociedade. Seguridade Social e suas políticas constituintes: Saúde, Previdência e 
Assistência Social. Política social e planejamento: a instituição e o Estado; movimentos sociais; a 
prestação de serviços e a assistência pública; projetos e programas em Serviço Social; saúde, habitação, 
criança/adolescente, trabalho, assistência pública. Pesquisa em Serviço Social. Instrumental de pesquisa 
em processos de investigação social: elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e 
quantitativas. Proposta de intervenção na área social: tipos de planejamento, planos, programas e 
projetos. Avaliação de programas e políticas sociais. Estratégias, instrumentos e técnicas de intervenção: 
abordagem individual, técnicas de entrevista, abordagem coletiva, trabalho com grupos, em redes e com 
famílias, atuação na equipe interprofissional (relacionamento e competências). Redação e 
correspondências oficiais: laudo e parecer (sociais e psicossociais), estudo de caso, informação e 
avaliação social. Prática profissional, prática social e prática institucional. O projeto ético-político do 
Serviço Social. Lei de Regulamentação da Profissão. Resoluções do Conselho Federal de Serviço Social 
sobre o exercício profissional. Estágio supervisionado em Serviço Social. Ética profissional. Atuação em 
programas de prevenção e tratamento – álcool, tabaco e outras drogas, doenças sexualmente 
transmissíveis. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica e estratégias de 
atendimento e acompanhamento. Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da criança e do 
adolescente: a defesa de direitos da criança e do adolescente. O papel dos conselhos, centros de defesa e 
delegacias. A adoção e a guarda: normas, processo jurídico e psicossocial, adoção à brasileira e adoção 

internacional. Lei Maria da Penha.  Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA). Política Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003). Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004). Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2012). Norma Operacional Básica 
de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS (2006). 
Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Brasília, 2009. SINASE – Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo, 2009. Protocolo de gestão integrada de serviços, benefícios e 
transferência de renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 2009. 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro 
de 2009. Lei do SUAS. Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011 que altera a LOAS e dispõe sobre a 
organização da Assistência Social; Lei nº 3.263/2017, de 16 de janeiro de 2017. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Ortografia. Sinais de 
pontuação. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Concordância nominal e verbal. Singular e Plural. 
Sinônimos e Antônimos. Substantivo Próprio e Comum. Adjetivo. Pronomes. Verbos. Tempos do Verbo. 
Frase e oração. Sujeito. Concordância verbal e nominal. Elaboração de bilhetes. 
  

Matemática: Noções de conjuntos. Leitura e representação de numerais: o número em diferentes 

situações. Sequência numérica. Números Decimais. Porcentagem. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. 
Adição e subtração, multiplicação e divisão. Resolução de situações-problema. Conceito de metade, dobro 
e triplo. Resolução de problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior e menor, largo 
e estreito, comprido e curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. Noções básicas de medidas: 
comprimento, valor, tempo e massa. Figuras geométricas.  
 

Conhecimentos Específicos: Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de 

trabalho. Noções de higiene e higiene no ambiente de trabalho. Limpeza e higienização de banheiros e 
áreas comuns. Armazenamento, cuidados de manuseio e destino do lixo. Lixo Orgânico e Reciclagem. 
Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação. Recepção e armazenamento de materiais de limpeza. 
Controle de estoque e técnicas de armazenamento de alimentos Relatório de pedidos de material de 
consumo, limpeza e gêneros alimentícios. Práticas de conservação de alimentos e organização de copa e 



 
   

 

 

cozinha. Equipamentos para a segurança (EPI) e higiene. Simbologia dos produtos químicos e de perigo. 
Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio. Zelo pelo patrimônio público. Relacionamento 
humano no trabalho. Zelo pelo patrimônio público. Ética e cidadania. Controle de estoque de material de 
limpeza e de cozinha.  

 
DIRETOR DE ESCOLA 
 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples. Equação do 1º e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, 
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema. 
 
Conhecimentos Específicos: Gestão escolar e suas dimensões: pedagógica, administrativa, de 
conhecimento e de pessoas: Autonomia da Escola; Avaliação e acompanhamento do rendimento 
escolar; Currículo; Educação Inclusiva; Planejamento Dialógico; Políticas, estrutura e organização 
da escola; Projeto Político-Pedagógico; Regimento Escolar; Tendências educacionais na sala de 
aula. Clima e Cultura Organizacional; Formação continuada; Liderança; Mediação e gestão de 
conflitos; Participação e trabalho coletivo na escola; Poder nas organizações. A construção do 
conhecimento; Avaliação da educação e indicadores educacionais; Concepções de educação e 
escola; Função social da escola; Os teóricos da educação; Tecnologias de informação e 
comunicação na educação. BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 04/2010 e Parecer CNE/CEB Nº 
07/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Disponíveis em: 
<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12992:diretrizes-para-a-educacao-basica> 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5367-pceb007-
10&category_slug=maio-2010-pdf&Itemid=30192>  
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 1/00 e Parecer CNE/CEB nº 11/00 – Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Disponíveis em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf> 
<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/legislacao/parecer_11_2000.pdf>  
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 2/01 e Parecer CNE/CEB Nº 17/01 – Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Disponíveis em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf> 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB017_2001.pdf>  
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 5/09 e Parecer CNE/CEB Nº. 20/2009 – Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. Disponíveis em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2298-rceb005-
09&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192> 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2097-pceb020-
09&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192>  
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 7 e Parecer CNE/CEB no 11/2010 – Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Disponíveis em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7246-rceb007-
10&category_slug=dezembro-2010-pdf&Itemid=30192> 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6324-pceb011-
10&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192> 



 
   

 

 

Bibliografia 
 

ARROYO, Miguel G. Ofício de mestre: imagens e autoimagens. Petrópolis: Vozes, 2001.  
BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Penso, 2012. 
BURBRIDGE, Anna e Marc. Gestão de conflitos: desafio do mundo corporativo. São Paulo: 
Saraiva, 2012.  
CASTORINA, José Antonio e outros. Piaget-Vigotsky: novas contribuições para o debate. São 
Paulo: Ática, 2005. 
CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. 
São Paulo: Cortez, 2011. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 
2001. 
LA TAILE, Yves; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias 
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 
2004.  
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de. e TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 
escolar; políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2010. LÜCK, Heloísa. A gestão 
participativa na escola. Petrópolis: Vozes, 2010. 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez Editora, 2002. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer. São Paulo: 
Moderna, 2006. 
MOREIRA, Antônio Flávio e outros. Indagações sobre o currículo: diversidade e currículo. 
Brasília: SEB, 2007. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag4.pdf> 
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas 
lógicas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
SANMARTÍ, Neus. Avaliar para aprender. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
VASCONCELLOS, Celso dos S. Construção do Conhecimento em Sala de aula. São Paulo: 
Libertad, 2002.  
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento – projeto de ensino-aprendizagem e projeto 
político-pedagógico. São Paulo: Libertad, 2002. 
VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 
WEISZ, Telma. O Diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: 2.ª ed. Ed. Ática, 2002. 
ZABALA, Antoni. A Prática Educativa – Como ensinar. 1.ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
FISCAL TRIBUTÁRIO  
 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação ou radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária 
ou decimal; Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum; Porcentagem; Razão e proporção; 
Regra de três simples ou composta; Equações do 1.º ou do 2.º graus; Sistema de equações do 
1.º grau; Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e 
massa; Relação entre grandezas – tabela ou gráfico; Tratamento da informação – média 
aritmética simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume, Teoremas 
de Pitágoras ou de Tales. 



 
   

 

 

 
Noções de Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área 
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas 
e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura 
básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de 
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 
2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados 
externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, 
conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e 
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, 
animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio 
de mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, 
sites, busca e impressão de páginas. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Direito Tributário: Sistema Tributário Nacional: princípios gerais. Competência Tributária. 
Limitações do Poder de Tributar. Tributos: conceito e classificação. Impostos. Taxas. Contribuição 
de melhoria. Impostos de competência dos municípios. Legislação Tributária. Vigência. Aplicação. 
Interpretação e Integração. Obrigação Tributária. Fato Gerador. Sujeito Ativo. Sujeito Passivo. 
Responsabilidade Tributária. Crédito Tributário: constituição. Modalidades de lançamento. 
Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Garantias e Privilégios. Administração 
Tributária. Fiscalização. Sigilo Fiscal. Código Tributário Nacional – Lei nº 5.172/1966 e alterações. 
Lei Complementar nº 116/2003 e alterações (Dispões sobre o Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza). Lei Complementar nº 123/2006 e alterações (Simples Nacional). 
 
Direito Civil: Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Vigência e revogação da norma, 
conflito de normas no tempo e no espaço, preenchimento de lacuna jurídica. Das pessoas 
Naturais: Da Personalidade e Da Capacidade. Dos Direitos da Personalidade. Das Pessoas 
Jurídicas. Domicílio Civil. Dos Bens. Dos Fatos Jurídicos: Dos Negócios Jurídicos; Dos Atos 
Jurídicos Lícitos; Dos Atos Jurídicos Ilícitos. Prescrição e decadência. Do Direito das Obrigações. 
Dos Contratos: disposições gerais; Das várias espécies de contrato: Da compra e venda; da troca 
ou permuta; Da doação; Do comodato; Da prestação de serviço; do mandato; Da transação; Do 
compromisso. Da Responsabilidade Civil. Do Direito das Coisas: Da Posse, Dos Direitos Reais, 
Da propriedade; do condomínio geral, do condomínio edilício, da propriedade resolúvel, da 
propriedade fiduciária. Da Superfície, Das Servidões, Do Usufruto, Do Direito do Promitente 
Comprador. Do Direito de Família: Do Regime de bens entre os cônjuges. Lei Federal nº 
6015/1973 e alterações (art.167 a 216). Lei Federal nº 4.591/1964 e alterações (Lei dos 
Condomínios em Edificações e Incorporações Imobiliárias). 
 
Direito Empresarial: Comércio e empresa. Teoria da empresa. Atividades econômicas civis: 
cooperativas e profissional intelectual. Empresário individual. Órgãos do registro de empresa. 
Atos do registro de empresa. Inatividade da empresa. Empresário irregular. Estabelecimento 
empresarial. Nome empresarial. Teoria Geral do Direito Societário: conceito de sociedade 
empresária. Personalização da sociedade empresária. Classificação das sociedades 
empresárias. Desconsideração da pessoa jurídica. Sociedade de garantia solidária. Constituição 
das sociedades contratuais: natureza do ato constitutivo da sociedade contratual; requisitos de 
validade do contrato social; cláusulas contratuais; forma do contrato social; alteração do contrato 



 
   

 

 

social. Sociedade limitada: responsabilidade dos sócios, deliberação dos sócios; administração; 
conselho fiscal. Dissolução da sociedade contratual: espécies e causas de dissolução total e 
parcial; dissolução de fato. 
 
Direito Administrativo: Administração Pública: Princípios básicos. Organização Administrativa: 
administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista. Poderes e deveres do administrador público. Poderes 
administrativos: hierárquico, disciplinar, regulamentar, de polícia, uso e abuso do poder. Atos 
administrativos: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; 
discricionariedade e vinculação. Serviços públicos: conceito, regime jurídico, princípios, 
titularidade e competência. Delegação: concessão, permissão e autorização. Servidores públicos: 
cargo, emprego e função públicos. Responsabilidades dos servidores públicos. Bens Públicos: 
regime jurídico, classificação, aquisição e alienação; utilização; autorização de uso, permissão de 
uso, concessão de uso, concessão de direito real de uso e cessão de uso. Intervenção do Estado 
na propriedade: Desapropriação; servidão administrativa; requisição administrativa; ocupação 
temporária e limitação administrativa. Responsabilidade Civil do Estado. Lei Federal nº 
8.666/1993 (Licitação e Contratos da Administração Pública). Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de 
Acesso à Informação). Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
 
Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais: art. 1º ao 4º; Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais: art. 5º ao 17; Da Organização do Estado art. 18 ao 43; Da Tributação e do 
Orçamento: art. 145 ao 169; Da Ordem Econômica e financeira: art. 170 a 192. 
 
Direito Penal: Crimes contra a Fé Pública. Crimes contra a Administração Pública. Abuso de 
Autoridade (Lei Federal nº 4.898/1965 e alterações). Enriquecimento Ilícito. Lei de Improbidade 
(Lei Federal nº 8.429/1992 e alterações). Crimes contra a Ordem Tributária (Lei Federal nº 
8.137/1990 e alterações). 
 
GARI: 
 
Língua Portuguesa: Ortografia: uso de s e z. Emprego de ss, c, ç, ch, ex, j e g. Divisão silábica: 
separação e partição de silabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. 
Acentuação gráfica: princípios básicos (regras), classificação das palavras quanto à posição da 
sílaba tônica, classe de palavras (classes gramaticais). Flexões: gênero, número e grau do 
substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e oração. 
 
Matemática: aritmética: sistema de numeração decimal; divisibilidade; operações com números 
naturais e com números fracionários; problemas envolvendo operações com números racionais. 
Forma decimal dos números racionais. Médias: aritmética simples, aritmética ponderada e 
geométrica. Conjuntos: conceito e representação, relação de pertinência, relação de inclusão, 
igualdade de conjuntos; operações com conjuntos. 
 
Conhecimentos Gerais: atualidades nos assuntos relacionados com economia, história, política, 
meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações 
tecnológicas e científicas, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 

MÉDICO: 
 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Ortografia oficial. 
Acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do período. Emprego dos 
sinais de Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Significação das 
palavras. Redação de correspondências oficiais. Coexistência das regras ortográficas atuais com 
o Novo Acordo Ortográfico. Reescritura de frases. 
 
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Básicos de Saúde Pública: Constituição da 
República Federativa do Brasil - Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único 
de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde (Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90). Decreto nº 7.508 de 28 de 
junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde 
e a articulação interfederativa. Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que altera a Lei no 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 
tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Lei nº 12.466, de 24 de 
agosto de 2011, que acrescenta arts. 14-A e 14-B à Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, para 
dispor sobre as comissões intergestores do Sistema Único de Saúde (SUS), o Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems) e suas respectivas composições. Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de 
notificação compulsória. Participação popular e controle social. A organização social e 
comunitária. Os Conselhos de Saúde. Sistema de Informação em Saúde. Processo de educação 
permanente em saúde. Noções de planejamento em Saúde e Diagnóstico situacional. 
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. 
Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na 
pessoa, relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos 
na área de formação: Interpretação clínica do hemograma, diagnóstico diferencial e tratamentos 
das anemias, leucopenias, policitemias, leucemias e linfomas. Diagnóstico diferencial das 
linfadenopatias e esplenomegalias.Distúrbios da Coagulação. Arritmias. Diagnóstico diferencial 
das cardiomiopatias (restritiva, congestiva e hipertrófica). Doenças do pericárdio. Insuficiência 
cardíaca. Hipertensão arterial. Doenças coronarianas. Doença valvar cardíaca. Doenças da aorta. 
Doença arterial periférica. Doença venosa periférica. Asma brônquica. Doença pulmonar 
obstrutiva crônica. Tabagismo. Pneumotórax. Doença pulmonar ocupacional. Doença intersticial 
pulmonar. Pneumonias. Tuberculose pulmonar - extra pulmonar. Câncer de pulmão. . 
Tromboembolia pulmonar. Insuficiência respiratória aguda. Sarcoidose. Avaliação clínica da 
função renal. Importância clínica do exame simples de urina (EAS). Choque. Insuficiência renal 
aguda. Insuficiência renal crônica. Infecções urinárias. Doenças glomerulares. Nefrolitíase 
(uropatiaobstrutiva). Distúrbios hidroeletrolíticos. Doenças da próstata. Hemorragia digestiva. 
Doenças do esôfago. Doença ulceropéptica. Gastrites. Doenças funcionais do tubo digestivo. 
Doença inflamatória intestinal. Diagnóstico diferencial das síndromes disabsortivas. Parasitoses 
intestinais. Diarreia. Câncer de estômago. Câncer de cólon. Câncer de pâncreas. Pancreatites. 
Síndromes Ictéricas. Hepatites. Cirroses e suas complicações. Hepatopatia alcoólica. Hepatopatia 
induzida por drogas. Diagnóstico diferencial da cirrose hepática. Tumores hepáticos. Doenças da 
vesícula e vias biliares. Diabetes mellitus. Diagnóstico diferencial e tratamento das dislipidemias. 
Obesidade e desnutrição. Doenças da adrenal. Doenças da tireoide. Doenças da hipófise. 



 
   

 

 

Doenças do metabolismo ósseo. Alcoolismo. Doenças infectoparasitárias. AIDS e suas 
complicações. Doenças sexualmente transmissíveis. Dengue. Lesões elementares da pele. 
Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Osteoporose. Osteoartrite. Febre reumática. 
Esclerodermia. Artrite reumatoide. Vasculites. Lúpus eritematoso sistêmico. Doença mista do 
tecido conjuntivo. Síndrome de Sjogren. Fibromialgia. Gota e outras artropatias por cristais. 
Meningoencefalites. Doença de Parkinson. Acidente vascular cerebral. Demências. Esclerose 
múltipla. Esclerose lateral amiotrófica. Hipovitaminoses. Intercorrências clínicas dos pacientes 
oncológicos. Perícia oficial em saúde do servidor público federal. Auditorias e sindicâncias 
médicas. Promoção de saúde. 
 
MÉDICO ESF: 
 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.  
 
Política de Saúde: Constituição Federal, artigos referentes à Saúde. 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. Programa de Saúde da 
Família – PSF. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Diretrizes e 
bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de 
notificação compulsória. Preenchimento de Declaração de Óbito. Código de Ética do Profissional. 
 
Conhecimentos Específicos: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento clínico e 
prevenção das doenças: Cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, 
arritmias cardíacas, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; Pulmonares: insuficiência 
respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar; Sistema digestivo: neoplasias, gastrite e ulcera péptica, 
colecistopatias, diarreias agudas e crônicas, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, 
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; Renais: 
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido- base, nefrolitíase, infecções urinárias; Metabólicas e sistema endócrinos: hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal; 
Hematológicas: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, 
púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; 
Reumatológicas: orteoartrose, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do 
colágeno; Neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, 
neuropatias periféricas, encefalopatias; Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos 
psicóticos, pânico, depressão; Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de chagas, esquistossomose, leishmaniose, malária, tracoma, 
estreptocócicas, estafilocócicas, doença meningocócica, infecção por anaeróbicos, toxoplasmose, 
viroses; Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de contato, 
onicomicose, infecção bacteriana; Imunológicas: doença do soro, edema, urticária, anafilaxia; 
Ginecológicas: doença inflamatória da pelve, leucorreias, intercorrência no ciclo gravídico 
puerperal; Intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes. Puericultura. Imunização. 



 
   

 

 

Calendário Nacional de vacinação. Alimentação. Principais patologias do recém-nascido. 
Problemas de crescimento físico, de desenvolvimento motor e de nutrição. Desenvolvimento 
neurológico. Principais patologias oftalmológicas da infância. Principais problemas de vias aéreas 
superiores - nariz, garganta, ouvido, boca e pescoço. Doenças exantemáticas, doenças de pele 
mais comuns na infância. Principais doenças ortopédicas. Principais doenças oncológicas. 
Principais doenças infectocontagiosas da infância. Principais doenças cirúrgicas da infância. 
Conhecimento da legislação e normas clínicas que norteiam as transferências inter-hospitalares. 
Coordenação de programas e serviços em saúde, elaboração de documentos e difusão de 
conhecimentos da área médica. Medidas iniciais de suporte em intoxicações, envenenamentos e 
acidentes por animais peçonhentos. Atestado Médico. 
 
PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL: 
 
Língua Portuguesa: Assunto. Estruturação do texto. Ideias principais e secundárias. Relação 
entre as ideias. Figuras de linguagem. Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 
Coesão e coerência textuais. Significação de palavras e expressões no texto. Substituição de 
palavras e de expressões no texto. Estrutura e formação de palavras. Relações morfossintáticas. 
Emprego de letras e acentuação gráfica sistema oficial vigente. Relações entre fonemas e grafias. 
Flexões e emprego de classes gramaticais. Vozes verbais e sua conversão. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento indicativo de crase). 
Emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. Pontuação. 
 
Conhecimentos Específicos: O papel social da escola em relação à sociedade contemporânea. 
A escola e a inclusão escolar. O planejamento escolar: importância e finalidade. Identidade 
Docente. Políticas da Educação Inclusiva. Salas de Recursos Multifuncionais. A Educação 
Inclusiva e a prática docente. Visão interdisciplinar do conhecimento. O processo de construção 
da aprendizagem e da avaliação da aprendizagem na abordagem da educação inclusiva. 
Educação: desafios e compromissos de acordo com as teorias de Mário Sérgio Cortella. 
Metodologias Ativas para uma educação inovadora de acordo com as teorias de José Moran e 
Lilian Bacich. A Educação 3.0 de acordo com as teorias de Rui Fava. Sala de Aula Invertida de 
acordo com as teorias de Jonathan Bergmann. Estratégias de ensino e aprendizagem de acordo 
com as teorias de Adair Martins Pereira, Juan Diaz Bordenave. A educação na era digital de 
acordo com as teorias de Martha Gabriel. Projeto Político Pedagógico, currículo e processo 
educativo de acordo com as teorias de Celso Vasconcellos e Ilma Passos Veiga. Gestão e 
planejamento escolar de acordo com as teorias de José Carlos Libâneo. Avaliação escolar de 
acordo com as teorias de Cipriano Luckesi, Jussara Hoffmann, Celso Antunes e Celso 
Vasconcellos. Inclusão escolar e diversidade cultural de acordo com as Teorias de Peter Mitler, 
Ana Lúcia Valente e Vera Maria Candau. Processo ensino-aprendizagem de acordo com Celso 
Vasconcellos. Formação docente de acordo com as Teorias de Phillipe Perrenoud. Planejamento 
Didático de acordo com as teorias de Celso Vasconcellos. Princípios e objetivos da educação 
brasileira. Organização da educação no Brasil. Níveis e modalidades de ensino. Criança e 
adolescente: direitos e deveres legais. Parâmetros Curriculares Nacionais. Plano Nacional de 
Educação. Lei Federal 13.722/2018. 
 
PSICÓLOGO: 
 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes 
de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal 
e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 



 
   

 

 

 
Informática Básica: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e 
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura 
básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de 
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 
2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados 
externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, 
conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e 
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, 
animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio 
de mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, 
sites, busca e impressão de páginas. 
 
Conhecimentos Específicos: As inter-relações familiares: orientação psicológica da família. A 
criança e a separação dos pais. Os danos psicológicos decorrentes da violência e ausência. O 
psicólogo e a criança vitimizada. O poder público e a criança e o adolescente. O papel do 
psicólogo na equipe multidisciplinar. Noções de proteção à criança e ao adolescente. Campo de 
trabalho e pesquisa; constituição do campo: considerações históricas; o caráter disciplinar; objeto 
de estudo; os enfoques de trabalho: preventivo (profilático) e remediativo (corretivo); as áreas de 
atuação: clínica e institucional. Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Ludoterapia. 
Psicologia experimental. Metodologia. Ética. Noções de estatística, antropologia, sociologia e 
filosofia. Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz. Jean Piaget. Escala de Gesell. Teorias da 
Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem corporal. 
Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem existencialista. 
Abordagem analítica. Abordagem gestáltica. Abordagem psicodramática. Abordagem 
psicossomática. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes projetivos, 
psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Conduta e encaminhamento. Equipe 
multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar. Atendimento familiar. Psicopatologia: Noções 
de psicopatologia geral. Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas 
manifestações sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: 
indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe psiquiátrica 
multiprofissional; definições de papéis, atribuições e responsabilidades. A psicologia nas diversas 
modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas comunitários: 
métodos, objetivos, indicações e limitações. Ética dos profissionais de saúde: responsabilidades, 
atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. Sistema Único de Saúde-
SUS. Estatuto do Idoso. Assistência e Legislação do Portador de Necessidades especiais. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
SUPERVISOR DE ENSINO: 
 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes 
de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal 
e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
 
 



 
   

 

 

Conhecimentos Específicos:   
ALVES, Nilda (coord.). Educação e supervisão: o trabalho coletivo na escola. 13. ed. São Paulo: 
Cortez, 2011.  
CAPPELLETTI, Isabel (org.) A Avaliação Educacional: Fundamentos e Práticas. 2ª Ed. Campinas. 
Papirus,2001  
ESTEBAN, Maria Teresa (Org.). Escola, currículo e avaliação. São Paulo: Cortez, 2005.  
FERREIRA, Naura Syria Carapeto e AGUIAR, Márcia Angela da S. (Org.). Gestão da educação: 
impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2004.  
FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, 
novos desafios. São Paulo: Cortez, 2008.  
FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Supervisão educacional para uma escola de qualidade: 
da formação à ação. 8ª ed. São Paulo: Cortez, 2010.  
FUSARI, José Cerchi. A construção da proposta educacional e do trabalho coletivo na unidade 
escolar. In: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. A autonomia e a 
qualidade do ensino na escola pública. São Paulo: FDE, 1993. p. 69-75. (Idéias, 16).  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2011.  
GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José E. Autonomia da escola: princípios e propostas. São Paulo: 
Cortez, 2001.  
GANDIM, Danilo. Planejamento como pratica educativa. São Paulo: Loyola, 2017.  
GIANCATERINO, Roberto. Supervisão escolar e gestão democrática. Rio de Janeiro: Wak, 2010.  
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 
2001.  
______. Avaliação e educação Infantil – um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Editora 
Mediação.  
IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional. São Paulo: Cortez, 2013.  
LENER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. 1ª ed. Artmed, 2002 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 
2004.  
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de e TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar; 
políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2010.  
LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da Aprendizagem Escolar. São Paulo: Cortez, 1999.  
LUCK, Heloisa. A gestão participativa na escola. Petrópolis: Vozes, 2010.  
LÜCK, Heloísa. Gestão da cultura e do clima organizacional da escola. Petrópolis: Vozes, 2010. 
Série Cadernos de Gestão. v.V.  
LÜCK, Heloísa. Liderança em gestão escolar. Petrópolis: Vozes, 2010. Série Cadernos de 
Gestão. v.IV.  
MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: 
Artmed, 2005.  
MACHADO, Rosangela. Educação especial na escola inclusiva: políticas, paradigmas e práticas. 
São Paulo: Cortez, 2009.  
MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: 
Editora Moderna, 2013. 46  
MEDINA, Antônia da Silva. Supervisão escolar: da ação exercida à ação repensada. 2ª ed. AGE, 
2002.  
MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Ap. Novas tecnologias e 
mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2000.  
MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; CANDAU, Vera Maria. Indagações sobre currículo: currículo, 
conhecimento e cultura; organização do documento Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, 
Aricélia Ribeiro do Nascimento. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 
2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf  



 
   

 

 

NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. (org.) Os professores e 
a sua formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote. 1992.  
NUNES, A. O. Como restaurar a paz nas escolas: um guia para educadores. São Paulo: 
Contexto, 2012.  
OLIVEIRA, C., FREITAS, L.C. Indagações sobre currículo: currículo e avaliação. Brasília: SEB, 
2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf  
PARO, Vitor H. Gestão Escolar, democracia e qualidade de ensino. São Paulo: Ática, 2007.  
PARO, Vitor H. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 2012.  
PARO, Vitor. Crítica da Estrutura da Escola. São Paulo: Editora Cortez.  
SANDER, Benno. Políticas públicas e gestão democrática da educação. Brasília: Líber livro, 
2005. Cap. 4 e 5. SILVA JR., Celestino Alves da & RANGEL, Mary (org.). Nove Olhares sobre a 
Supervisão. Campinas: Papirus, 2007.  
SILVA JR, Celestino Alves da & RANGEL, Mary (Org.). Nove Olhares sobre a Supervisão. 
Campinas: Papirus, 2007.  
VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação: concepção dialética-libertadora do processo de 
avaliação escolar. 18. ed. São Paulo: Libertad, 2008.  
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ANEXO V – REQUERIMENTO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / 
ATENDIMENTO ESPECIAL (AE) 

 
À  
Comissão de CONCURSO PÚBLICO nº 01/2019 
Prefeitura Municipal de Nantes/ SP 
 
DADOS DO CANDIDATO 
 

 
Nome Completo:  

 
Cargo: 

 
Nº de inscrição:  

 
Nº RG: 

 
 

Deficiência declarada CID 

 
 

 

 
 

Nome do Médico que assinou o Laudo enviado Nº CRM 

 
 

 

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA? SIM (    ) NÃO (    ) 

 
Se positivo, assinale abaixo as condições especiais para realização da prova: 
 

(    ) ANDAR TÉRREO COM RAMPA DE ACESSO  

(    ) MESA ESPECIAL PARA CADEIRANTE 

(    ) PROVA COM FONTE AMPLIADA – TAMANHO DA FONTE  

(    ) LEDOR 

(    ) TRANSCRITOR 

(    ) INTÉRPRETE DE LIBRAS 

(    ) OUTRA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE.  INFOMAR QUAL. 
 
 
 
 

 
Nantes, _______ de ____________________ de 2019. 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

 



 
   

 

 

ANEXO VI – CRONOGRAMA DE PROVA OBJETIVA 
 

DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA – 22/12/2019 

PERÍODO - MANHÃ PERÍODO – TARDE 

ABERTURA DOS PORTÕES – 08h00min ABERTURA DOS PORTÕES – 13h00min 

FECHAMENTO DOS PORTÕES – 08h45min FECHAMENTO DOS PORTÕES – 13h45min 

INÍCIO DAS PROVAS – 09h00min INÍCIO DAS PROVAS – 14h00min 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AGENTE ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

DIRETOR DE ESCOLA ASSESSOR PEDAGÓGICO 

FISCAL TRIBUTÁRIO ASSISTENTE SOCIAL 

MÉDICO ESF GARI 

PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO ESPECIAL MÉDICO 

SUPERVISOR DE ENSINO PSICÓLOGO 

 
 
 
O local de provas deverá ser consultado pelo candidato através do “Acesso Restrito ao 
Candidato”, a partir de 16/12/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 

ANEXO VII – FORMULÁRIO MODELO REQUERIMENTO DE RECURSO 
 
À  
Comissão de CONCURSO PÚBLICO nº 01/2019 
Prefeitura Municipal de Nantes/ SP 
 

 
Nome Completo:  

 
Cargo: 

 
Nº de inscrição:  

 
Nº RG: 

 
Ref:  Recurso Administrativo – CONCURSO PÚBLICO nº 01/2019 
(    ) Homologação das Inscrições (    ) Gabarito Preliminar 
(    ) Resultado Prova Objetiva (    ) Classificação Preliminar 
(    ) Resultado Prova de Títulos (    ) Classificação Final 
(    ) Outro (especificar):                                 
  

(Descrição da argumentação / fundamentação do Recurso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estou ciente de que o não atendimento das regras contidas neste, assim como nos Editais que 
regulam o CONCURSO PÚBLICO nº 01/2019 da Prefeitura Municipal de Nantes, no que se refere 
se a recurso, poderá ensejar na rejeição deste. 
 
Nantes, _______ de ____________________ de 2019. 
 

 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 



 
   

 

 

ANEXO VIII – MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
 
À  
Comissão de CONCURSO PÚBLICO nº 01/2019 
Prefeitura Municipal de Nantes/ SP 
 

 
Nome Completo:  

 
Cargo: 

 
Nº de inscrição:  

 
Nº RG: 

Nº de Identidade Social – NIS, atribuído pelo CadUnico:  

 

Vem requerer isenção de pagamento de taxa de inscrição do Concurso Público Nº 01/2019, 
previsto no Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de junho de 2007 e Decreto Federal nº. 6.593 de 
02/10/2008: 
 
( ) Estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 
que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; 
 
( ) Sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 
2007 e Leis Municipais. 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, ser verdadeiras as informações prestadas.  
 
Nestes Termos em que espera deferimento. 
 
 
 
 
Nantes, _______ de ____________________ de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
   

 

 

ANEXO IX – FORMULÁRIO MODELO ENTREGA DE TÍTULOS 
 
À  
Comissão de Concurso Público nº 01/2019 
Prefeitura Municipal de Nantes/ SP 
 

 
Nome Completo:  

 
Cargo: 

 
Nº de inscrição:  

 
Nº RG: 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS ENTREGUE QUANTIDADE 

Título de Doutor na área de atuação em que está 
concorrendo 

 
SIM 

  
NÃO 

 
01 

 

Título de Mestre na área em que está concorrendo 
 

SIM 
  

NÃO 
 

01 
 

Certificado de Pós-Graduação (latu sensu), na área em que 
está concorrendo. 

 
 

SIM 

  
 

NÃO 

  
01 
 

02 
 

03 
 

 
 

 
 
Nantes, _______ de ____________________ de 2019. 
 

 
___________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recebido por: 

Data: 

Assinatura: 

 

  

  

  

 

 

 

 

 


