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A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 

de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a abertura das inscrições para o Processo Seletivo 

Simplificado nº 04/2022, visando a contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial de 

CIRURGIÃO DENTISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA e AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA, para atuar no Departamento Municipal de Saúde e Saneamento de Cananéia/SP, nos 

termos da Lei Municipal Complementar nº 180/2022, art. 37, inciso IX da Constituição Federal e de acordo 

com as disposições contidas neste Edital. 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1 O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2022 será regido pelo presente Edital, sob 

responsabilidade da Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia/SP e coordenado pela Comissão Especial 

do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2022, nomeada pela Portaria nº 405/2022, datada de 28 de setembro 

de 2022. 

 

1.2 O Processo Seletivo de que trata o presente Edital tem a finalidade de contratação temporária imediata 

de CIRURGIÃO DENTISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA e AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA, para atuação no Departamento Municipal de Saúde e Saneamento de 

Cananéia/SP. 

 

1.3 A seleção será composta de FASE ÚNICA, por meio de realização de PROVA OBJETIVA de caráter 

classificatório e eliminatório.  

 

1.4 O candidato aprovado e contratado, será subordinado ao Regime Especial de Direito Administrativo 

para contratação por tempo determinado, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 180/2022, visando 

atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público de que trata o artigo 37, IX da 

Constituição Federal. 

 

 

2 – DO EMPREGO 

 

2.1 O Processo Seletivo Simplificado nº 04/2022 destina-se a selecionar candidato para contratação 

temporária imediata de CIRURGIÃO DENTISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA e AUXILIAR DE 
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CONSULTÓRIO DENTÁRIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, para atuação no Departamento Municipal de 

Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, e ainda das que surgirem no decorrer 

do prazo de validade do Processo Seletivo que será de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por igual 

período, a contar da data de homologação do certame. 

2.2 A contratação temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado nº 04/2022 será de até 03 

(três) meses, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 180/2022, podendo ser prorrogada por 

necessidade da administração. 

2.3 As vagas, o emprego, a carga horária, requisitos e vencimento são os estabelecidos na tabela que 

segue:   

 

VAGAS 

EMPREGO / 

DENOMINAÇÃO 
VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS 

03 + 

CADASTRO 

RESERVA 

 

 

Cirurgião Dentista 

de Saúde da 

Família 

 

R$ 5.436,64 
40 horas 

semanais 

Ensino Superior Completo 

em Odontologia e registro 

no CRO  - Conselho 

Regional de Odontologia. 

 02 + CADASTRO 

RESERVA 

Auxiliar de 

Consultório 

Dentário de Saúde 

da Família  

R$ 1.212,20 
40 horas 

semanais 

Ensino Médio Completo. 

Curso de Auxiliar em Saúde 

Bucal - ASB e registro  no 

CRO  - Conselho Regional de 

Odontologia.. 

 

2.4 O horário de trabalho será estabelecido pela Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, de acordo 

com a necessidade e peculiaridade do serviço. 

 

2.5 A atribuição da carga horária será feita conforme as necessidades da administração, respeitando, 

contudo, as respectivas atribuições do cargo. 

 

2.6 O vencimento tem como base o mês de SETEMBRO de 2022. 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 17 de outubro de 2022 até às 23h59min do dia 24 

de outubro de 2022, exclusivamente através de formulário para inscrição - Processo Seletivo nº 04/2022 
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disponível no https://www.cananeia.sp.gov.br sítio oficial da Prefeitura de Cananéia, e não será cobrada taxa 

de inscrição; 

 

3.2 Para participar do Processo Seletivo Simplificado nº 004/2022 o candidato deverá preencher o 

formulário disponibilizado no sítio oficial da Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, anexar os 

documentos digitalizados abaixo relacionados: 

 

a)  Documento de identificação com foto: Carteira de Identidade ou Carteira Profissional de Trabalho 

ou Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira do Conselho de Fiscalização do Exercício 

Profissional.  

 

b)  Comprovação da conclusão da escolaridade (habilitação mínima exigida) no ato da inscrição (o 

registro no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional, quando exigido, deverá 

ser apresentado apenas no momento do contrato).  

 

c)  Certidão de nascimento ou documento de identidade, de filho(s) menor(es), quando houver. 

  

d)  Certidão de casamento ou Declaração de União Estável feita perante Tabelião (se for o caso), 

quando houver.  

 

3.3 Ao inscrever-se, o candidato concorda em seguir estritamente as normas deste Edital, seus anexos e 

declara conhecer e concordar com todos os requisitos necessários à habilitação no emprego, bem como se 

compromete a acompanhar e tomar conhecimento de quaisquer outros avisos, erratas ou comunicados 

publicados nos meios definidos neste Edital, dos quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

3.4 Verificando-se mais de uma inscrição do mesmo candidato será considerada apenas a inscrição mais 

RECENTE, ou seja, a última inscrição realizada pelo candidato. 

 

3.5 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da 

inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

 

3.6 O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas no formulário de 

inscrição. 

 

3.7 Ao se inscrever o candidato declara concordar que seu nome e sua pontuação sejam divulgados nos 

resultados do presente Processo Seletivo no site da Prefeitura Municipal de Cananeia – 

https://www.cananeia.sp.gov.br/
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https://www.cananeia.sp.gov.br. 

 

3.8 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das etapas do Processo Seletivo 

Simplificado nº 04/2022, divulgação dos resultados e entrega da documentação dentro dos prazos 

estabelecidos.  

 

3.9 Não serão aceitos documentos enviados de forma intempestiva, condicional, via fax, via correio ou por 

qualquer outro meio não descrito no presente Edital.  

 

3.10  A Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia exime-se de qualquer responsabilidade pela eventual 

indisponibilidade ou falha dos equipamentos ou acesso à internet do candidato. 

 

4 – DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

 

4.1 A lista das inscrições homologadas se dará através do edital de candidatos inscritos, com previsão para 

publicação no sítio oficial da Prefeitura Municipal, https://www.cananeia.sp.gov.br no dia 25 de outubro de 

2022. 

 

4.2 O candidato poderá interpor Recurso perante a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis contados da publicação da lista de candidatos inscritos, através de formulário próprio 

a ser disponibilizado no sítio oficial da Prefeitura de Cananéia, https://www.cananeia.sp.gov.br.  

 

4.3 A lista final de inscrições deferidas se dará por edital publicado no sítio oficial da Prefeitura 

Municipal, https://www.cananeia.sp.gov.br no dia 1º de novembro de 2022. 

 

4.4 O candidato terá sua inscrição indeferida nos seguintes casos:  

 

a)  Deixar de enviar qualquer documentação listada nos itens listados no corpo deste Edital.  

 

b)  Não entregar diploma de escolaridade exigida para o emprego de curso reconhecido pelo MEC.  

 

c)  A constatação de qualquer irregularidade ou falsidade de documento apresentado implicará na 

imediata desclassificação do candidato, sem prejuízo das sanções legais.  

 

 5 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA ADMISSÃO  

 

5.1 A contratação e o exercício da função dependerão da comprovação dos seguintes requisitos básicos:  

a) Ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado nº 04/2022, na forma estabelecida 

https://www.cananeia.sp.gov.br/
https://www.cananeia.sp.gov.br/
https://www.cananeia.sp.gov.br/
https://www.cananeia.sp.gov.br/
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neste Edital e em suas possíveis retificações e aditamentos; 

 

b)  Ser brasileiro nato ou naturalizado;  

 

c)  Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da contratação;  

 

d)  Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;  

 

e)  Não registrar sentença penal condenatória transitada em julgado;  

 

f)  Estar em gozo dos direitos políticos;  

 

g) Ter aptidão física e mental para o exercício da função, comprovadas mediante atestado de capacidade 

laboral;  

 

h)  Possuir diploma ou certificado de conclusão de curso conforme exigência para o emprego; 

 

i) Estar em situação regular e ativa com o Conselho Regional da sua área de atuação; 

 

j) Não receber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função 

pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos na forma do inciso XVI e do parágrafo 10 do Artigo 

37 da Constituição Federal do Brasil. No caso de acumular licitamente cargo público, a carga horária total 

será analisada caso a caso pela Administração Pública, sendo admissível, em caráter excepcional, a 

acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas 

semanais, quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, além 

da inexistência de sobreposição de horários e a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades 

exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos. 

 

k) Não ter sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar, por 

ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, condenado em processo criminal por 

prática de crimes contra a administração pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do 

Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492/86 e na Lei nº 8.429/92; 

 

l) Não ter sofrido a penalidade de demissão, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em 

processo administrativo disciplinar de qualquer ente público; 
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m)  Atender as exigências constantes no item 11 deste edital. 

 

5.2 As atribuições do emprego estão relacionadas no Anexo I deste Edital, conforme legislação a ele 

pertinente e por este Edital disponibilizado.  

 

5.3 Os requisitos descritos no subitem 5.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a 

comprovação de atendimento deverá ser feita na data da admissão através de documentação original, 

juntamente com fotocópia ou cópia autenticada. 

 

5.4 A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 5.1 deste Edital 

impedirá a admissão do candidato. 

 

 

 

6.1 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas, deverá obrigatoriamente 

requerê-lo no ato da inscrição, através do formulário de inscrição; 

 

6.2 Nos horários previstos para amamentação, a mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala/local em 

que serão realizadas as provas, para atendimento ao seu lactente, em sala especial a ser reservada pela 

Coordenação; 

 

6.3 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata; 

 

6.4 Para a amamentação, o lactente deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela Coordenação; 

 

6.5 O lactente deverá estar acompanhado obrigatoriamente por um adulto e a permanência temporária desse 

adulto, em local apropriado, será indicada pela Coordenação; 

 

6.6 A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada por fiscal volante, sem a presença 

do responsável pela guarda da criança; 

 

6.7 A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas; 

 

6 – DAS LACTANTES OU CONDIÇÕES ESPECIAIS 
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6.8 A candidata é responsável pelos atos do adulto acompanhante; caso esse venha causar algum transtorno 

durante a realização das provas a candidata será automaticamente eliminada do Processo Seletivo 

Simplificado. 

 

6.9 DAS OUTRAS CONDIÇÕES: 

 

6.9.1 No ato da inscrição, o candidato que necessite de condições especiais para a realização da prova 

objetiva deverá requerê-lo no ato da inscrição, através do formulário de inscrição, indicando a condição 

especial de que necessita (ledor, prova ampliada, auxílio para transcrição, sala de mais fácil acesso, 

intérprete de libras, tempo adicional, uso de aparelho auditivo, leitura labial e prova em braile), 

apresentando justificativas acompanhadas de parecer emitido por especialista na área de sua deficiência. 

 

6.9.2 O candidato deverá encaminhar O LAUDO MÉDICO preenchida e assinada no ato da inscrição, 

anexado junto ao formulário de inscrição.  

 

6.9.3 Para o candidato com baixa visão que solicitar prova ampliada será fornecida prova em tamanho 

padrão A3. A ampliação fornecida ao candidato é limitada à prova. Todos os cartões de respostas são 

padronizados em tamanho A4, já ampliados, não sendo fornecido cartão de resposta (gabarito) e qualquer 

outro documento ampliado fora do padrão estabelecido; 

 

6.9.4 O candidato com dificuldades de locomoção poderá requerer sala de fácil acesso; 

 

6.9.5 O candidato com deficiência auditiva que necessitar utilizar aparelho auricular no dia das provas 

deverá enviar laudo médico (original ou cópia autenticada) específico para esse fim, até o término das 

inscrições. Caso o candidato não envie o referido laudo, não poderá utilizar o aparelho auricular. 

 

6.9.6 O candidato que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá requerê-lo, com 

justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, até o término das 

inscrições conforme Artigo 4, § 2º, do Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018. 

 

6.9.7 Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados neste item, não terão a prova e/ou 

condições especiais atendidas; 

 

6.9.8 A solicitação de atendimento especial será atendida, observados aos critérios de viabilidade e 
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razoabilidade do pedido. 

 

6.9.9 O Laudo Médico e a autodeclaração apresentados terão validade somente para este Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

7.1 Das vagas destinadas ao emprego e das que vieram a surgir dentro do prazo de validade do certame  

será assegurada aos candidatos portadores de deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que 

lhes são facultadas pela Constituição Federal, artigo 37, inciso VIII, Decreto Federal nº 3.298/99, artigo 4, 

incisos I a V, com modificações do Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853 de 24 de 

outubro de 1989, a reserva  de vaga neste Processo Seletivo na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas 

oferecidas, para preenchimento das funções cujas atribuições sejam compatíveis com a(s) deficiência(s) de 

que é portador. 

 

7.2 Caso a aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) resulte em número fracionário, este deverá ser 

elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

 

7.3 A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a ser 

destinada às pessoas com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 11ª vaga, a 3ª vaga será a 21ª vaga, a 4ª 

vaga será a 31ª vaga, e assim sucessivamente. Salvo, cumprimento de cotas de vagas para PcD, neste caso o 

número de candidatos convocados poderá ser superior a ordem de convocação citada. 

 

7.4 Somente haverá reserva imediata de vaga para os cargos com número de vagas igual ou superior a 5 

(cinco). 

 

7.5 A vaga deste Processo Seletivo será preenchida pelo candidato que constar em primeiro lugar na lista 

geral, respeitando-se o percentual estabelecido no subitem 7.1 em caso de surgimento e/ou vacância de 

novas vagas e posterior contratação. 

 

7.6 O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, especificadas no 

ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES, são compatíveis com a deficiência declarada. 

 

7.7 Para efeitos deste Edital, as pessoas com deficiência são aquelas conceituadas pela medicina 

especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e legislação admissível, e que 

7. DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 
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constituam inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade para integração social, e que se 

enquadrarem nas categorias especificadas no Decreto Federal nº 3.298/99 e na Súmula nº 377, do Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

7.8 Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção. 

 

7.9 Os candidatos com deficiência participarão do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2022 em 

igualdade de condições com os demais candidatos da lista geral, no que diz respeito ao conteúdo das provas, 

à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação da prova e à nota mínima exigida 

para todos os demais candidatos, nos termos do artigo 2, do Decreto Federal nº 9.508/18. 

 

7.10 O candidato encaminhará anexado ao formulário, no ato da inscrição:    

 

a) Laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 

– CID, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deverá conter o nome completo do 

candidato, o CRM, o carimbo e a assinatura do profissional que emitiu o laudo; 

 
 

7.10.1 O Laudo Médico deverá estar LEGÍVEL, sob pena de invalidação. 

 

7.11 O candidato que, dentro do período das inscrições, não declarar ser deficiente ou aquele que se 

declarar, mas não atender aos dispositivos mencionados no item 7 deste Edital, não será considerado 

candidato com deficiência, para fins deste Processo Seletivo, não terá prova especial preparada e/ou 

condição específica para realização da prova atendida, seja qual for o motivo alegado. 

 

7.12 Quando houver indeferimento do pedido para concorrer como candidato com deficiência, caberá 

recurso, conforme previsto no item 10 - DOS RECURSOS, deste Edital. 

 

7.13 O candidato que não interpor recurso no prazo mencionado neste Edital será responsável pelas 

consequências advindas de sua omissão. 

 

7.14 Candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme disposto neste item, não poderá 

interpor recurso em favor de sua condição, seja qual for o motivo alegado. 
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7.15 Após o período das inscrições, fica proibida qualquer inclusão de candidatos na lista especial de 

candidatos com deficiência. 

 

7.16 No caso de deferimento da solicitação de participação como deficiente, se aprovado no certame, terá 

seu nome publicado na lista geral de classificação e em lista específica, no caso de indeferimento o 

candidato irá constar apenas na lista de classificação geral. 

 

7.17 O requisito descrito no item 7 deste Edital deverá ser atendido por completo, sendo passível de 

indeferimento, o não cumprimento do mesmo. 

 

7.18   Não serão considerados: 

a) Documentos enviados por qualquer outro meio que não o informado no item 7; 

b) Laudo Médico enviado sem nome, assinatura e número do CRM do Médico responsável. 

 

7.19 O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Processo Seletivo. 

 

7.20 O candidato com deficiência, caso seja aprovado e convocado dentro das vagas destinadas à ampla 

concorrência, não serão considerados para efeito de preenchimento de sua classificação nas vagas reservadas 

aos deficientes. 

 

7.21 Após todas as etapas do certame, caso não haja candidatos aprovados na lista de deficientes, ou não 

haja aprovados suficientes para preencher todas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão 

revertidas para a ampla concorrência. 

 

7.22 Conforme Decreto Federal nº 9.508/18, a compatibilidade entre as atribuições do emprego e a 

deficiência apresentada pelo candidato será avaliada durante todo o período de contração, caso apresente 

incompatibilidade será rescindido o contrato. 

 

7.23 As vagas destinadas as pessoas com deficiência, que não forem providas, serão preenchidas pelos (as) 

demais candidatos (as), observada a ordem geral de classificação. 

 8 – DA PROVA  

 

8.1 O Processo Seletivo Simplificado nº 04/2022 para o emprego de CIRURGIÃO DENTISTA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA e AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, 

constará de fase única que consiste em aplicação de Prova Objetiva (Conhecimentos Específicos, 
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Informática, Matemática e Língua Portuguesa), contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 04 

(quatro) alternativas cada uma (a, b, c, d), sendo que apenas uma será a resposta correta.  

 

8.2 A Prova Objetiva abrangerá as disciplinas de Conhecimentos Específicos, Informática, Matemática e 

Língua Portuguesa e terão, para efeito de pontuação, o mesmo peso (P1), assim distribuídos:  

  

PROVA  Nº DE 

QUESTÕES  

PESO POR 

QUESTÕES  

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO  

DURAÇÃO DAS 

PROVAS  

Língua Portuguesa  05  01  

Conforme Anexo I 03 (três) horas 
Informática 05 01 

Matemática 05 01 

Conhecimento Específicos  15 01  

 

8.3 Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) 

dos pontos. 

 

8.4 A classificação final do Processo seletivo será feita por ordem decrescente da nota da prova objetiva. 

 

8.5 A Prefeitura do Município de Cananeia divulgará o resultado do Processo Seletivo, no sítio oficial da 

Prefeitura de Cananéia: https://www.cananeia.sp.gov.br, contendo os nomes, RG e as notas dos candidatos 

aprovados, por ordem de classificação. 

 

8.6 A aplicação da prova será no dia 06 de novembro de 2022, domingo, das 09h às 12h, na Escola 

Municipal Deborah Silva Camargo, localizada na Rua João Carlos Brand Muller, s/n, Cananeia, SP, sendo 

que os portões serão abertos às 8h30 e fechados às 8h55, com 05 (cinco) minutos de antecedência antes do 

início das provas.  

 

8.7 No dia e hora designados para realização da prova recomenda-se aos candidatos comparecerem, com no 

mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência, para verificação da sala, munidos de caneta esferográfica azul 

ou preta OBRIGATORIAMENTE em material transparente e documento de identificação com foto.  

 

8.8 O não comparecimento em dia, horário e local determinado para a prova, caracterizará desistência do 

candidato, implicando em sua eliminação do Processo Seletivo.   

 

https://www.cananeia.sp.gov.br/
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8.9  Não haverá segunda chamada para a prova, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou 

ausência do candidato.  

 

8.10  Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, comunicação entre 

os candidatos, nem a utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, 

BIP, ou qualquer outro material que não seja o estritamente necessário à realização da prova.  

 

8.11  Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:  

a) apresentar-se após o horário de início da prova;  

b) não apresentar o documento exigido para a sua identificação, conforme o subitem 8.8; 

c) ausentar-se da sala de prova sem o consentimento do fiscal de sala;  

d) lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;  

e)  agir com incorreção ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das 

provas.  

 

8.12   A aplicação da prova na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à sua 

realização.  

 

8.13   Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados existentes no local 

determinado para a realização das provas, ou por questões devidamente justificadas, a Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo, reserva-se no direito de alocá-los em estabelecimento próximo ao 

determinado para a aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao 

transporte desses candidatos.  

 
8.16 Não serão consideradas: 

 
a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas (gabarito) que contenham emendas e/ou 

rasuras, ainda que legíveis; 

b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas (gabarito); 

c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas 

(gabarito); 

d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas (gabarito); 

e) A prova cujo cartão de resposta (gabarito) for preenchido fora das especificações contidas no mesmo 

ou nas instruções da prova; 

f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA - SP  

Processo Seletivo Simplificado nº 04/2022  
                        Contratação por tempo determinado de Cirurgião Dentista de Saúde da Família  

 e Auxiliar de Consultório Dentário de Saúde da Família 
________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

Departamento Municipal de Saúde e Saneamento 
Avenida Luis Wilson Barbosa, nº 100 - Centro – Cananéia/SP     fone: 13 3851-1419     

 

8.17 O candidato deverá assinalar as respostas na folha própria cartão de respostas (gabarito) e assinar, no 

espaço devido, à caneta esferográfica fabricada OBRIGATORIAMENTE em material transparente, sendo 

de total responsabilidade do candidato. 

 

8.18 Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão 

entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente. 

 

8.18.1 A critério da coordenação, poderá ser exigido que mais de 3 (três) candidatos acompanhem o 

fechamento do envelope. 

 

8.18.2 Caso o candidato descumpra o item 8.18, será passível de desclassificação. 

 

8.19 Não haverá segunda chamada para a Prova Objetiva. O não comparecimento na Prova Objetiva, 

qualquer que seja a alegação, acarretará na eliminação automática do candidato do certame. 

 

8.20 É vedado o uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné, 

gorro ou protetores auriculares. 

 

8.21 O candidato que necessitar usar os objetos citados no item anterior deverá apresentar justificativa 

médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) e aprovado(s) pela Coordenação. 

 

8.22 Os candidatos que terminarem suas provas não poderão permanecer no prédio de aplicação e nem 

utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estejam realizando as mesmas. 

 

9 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

 

9.1 Em caso de empate na classificação geral, terão preferência os candidatos que se enquadrem nos 

seguintes critérios respectivamente: 

a) Ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia das inscrições, atendendo a Lei 

Federal nº 10.741/03; 

b) Maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 

c) Tiver maior idade; 

d) Maior número de filhos menores de 6 anos ou incapazes; 
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e) Maior número de filhos maiores de 6 anos e menores de 14 anos; 

f) Casado; 

g) Certificado de exercício da função de jurado a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008. 

h) Sorteio. 

 

 10 – DOS RECURSOS  

 

10.1 O candidato poderá interpor Recurso perante a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis contados, após, respectivamente: 

a) da publicação do Edital do Processo Seletivo;   

b) da publicação da lista de candidatos inscritos para o Processo Seletivo; 

c) do indeferimento do pedido para concorrer como candidato com deficiência; 

d) da publicação do Edital do Gabarito Oficial;  

e) da publicação do Resultado Final do Processo Seletivo. 

10.2 O recurso deverá ser interposto por petição escrita, acompanhado das razões, à Comissão 

Organizadora, que determinará o seu processamento, caso cabível. Nele deverá constar o nome do candidato, 

e número do documento de identidade, bem como número de telefone para contato. 

 

10.3 Os recursos deverão ser enviados através de formulário próprio para recurso, disponibilizado no 

endereço https://www.cananeia.sp.gov.br 

 

10.4 Admitido o recurso, decidirá a Comissão Organizadora pela reforma ou manutenção do ato recorrido. 

 

10.5 Serão indeferidos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido. 

   

 11   – DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO  

 

11.1 A convocação para a contratação temporária será feita pelo Prefeito do Município de Cananéia 

exclusivamente através do e-mail informado pelo candidato no ato da inscrição obedecerá a ordem de 

classificação. 

 

11.2 Os candidatos serão contratados nos termos da Lei Complementar Municipal nº 180/2022. 

 

11.3 O não comparecimento nos prazos estabelecidos implicará na desistência e perda da vaga, não 

cabendo recurso. 

 

11.4 Para habilitarem-se à contratação, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos originais, 

acompanhados de cópias simples:   

https://www.cananeia.sp.gov.br/
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a) Cédula de identidade – RG;   

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);   

c) Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a justiça eleitoral; 

d) Certificado de reservista ou certificado de alistamento militar constando dispensa; 

e) Certidão de nascimento dos filhos;   

f) Certidão de nascimento ou casamento;   

g) PIS/PASEP;   

h) Declaração de não cumulatividade de cargo público, exceto previstos em lei;   

i) Comprovante de aptidão física e mental a se expedido pelo órgão competente do Departamento de 

Saúde e Saneamento de Cananéia;   

j) Condenação penal transitada em julgado nos últimos 05 (cinco) anos;   

k) Comprovante de residência;   

l) Declaração de escolaridade;   

m) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;   

n) 02 (duas) fotos 3x4.   

  

11.5 O profissional contratado deverá seguir os preceitos éticos da profissão, a legislação e normas vigentes 

do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e do Departamento Municipal de Saúde, bem como, 

atender as necessidades mínimas para o desempenho da profissão.   

 

11.6 O profissional poderá ser dispensado caso não cumpra os preceitos descritos no item 11, ou ocorra 

falta grave no cumprimento profissional ou caso apresente faltas ou atrasos sem justificativas ao local de 

trabalho. 

 

12 – DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2022  

 

12.1  O Processo Seletivo terá validade de 03 (três) meses, a contar da data de publicação da homologação no 

site da Prefeitura do Município de Cananeia, https://www.cananeia.sp.gov.br. 

 

12.2  A aprovação gera para o candidato, apenas o direito a preferência na contratação, dependendo da sua 

classificação neste Processo Seletivo. 

 

12.3 A Prefeitura, na medida da necessidade e respeitado esse prazo de validade do Processo Seletivo, poderá 

convocar candidatos além do número de vagas aqui estipulado.   

 

 13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

   

https://www.cananeia.sp.gov.br/


 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA - SP  

Processo Seletivo Simplificado nº 04/2022  
                        Contratação por tempo determinado de Cirurgião Dentista de Saúde da Família  

 e Auxiliar de Consultório Dentário de Saúde da Família 
________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

Departamento Municipal de Saúde e Saneamento 
Avenida Luis Wilson Barbosa, nº 100 - Centro – Cananéia/SP     fone: 13 3851-1419     

13.1 O candidato será convocado pelo e-mail informado no momento da inscrição, devendo acompanhar a caixa de 

entrada a partir do resultado final publicado no sítio oficial da Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia – 

https://www.cananeia.sp.gov.br.  

 

13.2  O não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos no edital de convocação, implicará na 

desclassificação automática do candidato, não cabendo recurso, independentemente do retorno do aviso de 

recebimento do e-mail.  

 

13.3  O candidato terá 3 (três) dias úteis, contados da data do recebimento do e-mail, para manifestar a 

concordância e se apresentar com a documentação exigida para a contratação no Departamento Municipal de 

Governo e Administração, através da Coordenadoria de Recursos Humanos, sito à Avenida Independência, 

374 – Rocio, Cananéia/SP. 

 

13.4  Ao ser convocado, o candidato que não tomar posse dentro de 3 (três) dias úteis, será automaticamente 

substituído pelo próximo candidato a ser convocado.  

 

13.5  Caso o candidato melhor classificado não se manifeste, será convocado o candidato seguinte e assim 

sucessivamente até que a vaga seja ocupada.  

 

13.6   O candidato que não tiver disponibilidade para o ingresso no prazo estipulado no edital de convocação 

será desclassificado, independentemente do motivo alegado. 

 

13.7  O candidato convocado deverá submeter-se a previa inspeção médica oficial, onde será avaliada a sua 

aptidão física e mental para o exercício do emprego. Somente será contratado o candidato que for julgado 

apto física e mentalmente para o exercício do emprego. 

 

13.8  O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço de e-mail, junto à Prefeitura do 

Município de Cananéia, enquanto perdurar a validade do Processo Seletivo. 

 

13.9  Os portadores de deficiência participarão do certame em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e à avaliação das provas. 

 

13.10  Os candidatos que recusarem a contratação ou manifestarem sua desistência por escrito serão 

excluídos do cadastro. 

https://www.cananeia.sp.gov.br/
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13.11  A inscrição do candidato implica a integral aceitação das normas do presente Edital e das normas da 

Legislação Municipal a respeito. 

 

13.12  Os questionamentos relativos a casos omissos no Presente Edital e na legislação municipal deverão 

ser encaminhados ao e-mail seletivosaude04@gmail.com e serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo. 

 

13.13  Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo a Comissão Organizadora poderá 

anular a inscrição, prova ou admissão do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou 

irregularidades na prova. 

  

13.14 Os Candidatos não receberão atendimento presencial em hipótese alguma, a tentativa de qualquer 

contato com os membros envolvidos na organização do Processo Seletivo levará a desclassificação do 

mesmo. 

 

13.10  A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este Processo Seletivo contidas nos 

comunicados, neste Edital, em editais complementares, avisos e comunicados a serem publicados. 

 

13.11  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação para as provas 

correspondentes. Nesses casos, a alteração será mencionada em edital complementar, aditamento, 

retificação, aviso ou errata. 

 

13.12 A Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia – SP não assume qualquer responsabilidade quanto ao 

transporte, alojamento e/ou alimentação dos candidatos, quando da realização das etapas deste certame. 

 

13.13  O candidato que proceder a entrega de qualquer documentação via procurador, assume total 

responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de 

eventuais erros de seu representante. 

 

13.14  O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera obrigatoriedade para a 

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia – SP de aproveitar, neste período, todos os candidatos 

aprovados. O aproveitamento dos aprovados reger-se-á, exclusivamente, pelos procedimentos vigentes na 
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Prefeitura. 

 

13.15 O Cadastro Reserva será formado por candidatos aprovados excedentes à disponibilidade de vagas 

atuais. 

 

13.16 Integram este Edital os seguintes anexos: 

 

a) ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES; 

b) ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO; 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente 

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO que será publicado na totalidade no sítio eletrônico da 

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia – SP. 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

Cananéia, 14 de outubro de 2022. 

 

 

    

 

ROBSON DA SILVA LEONEL 

      PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 04/2022
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PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, que Aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

  

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

I - Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e 

indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; II - Realizar 

atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; III - Executar limpeza, assepsia, 

desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de 

trabalho; IV - Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; V - Realizar o 

acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; VI - Acompanhar, apoiar e desenvolver 

atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da Família, 

buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; VII - Aplicar medidas 

de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos; MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de 

Atenção Básica 54 VIII - Processar filme radiográfico; IX - Selecionar moldeiras; X - Preparar 

modelos em gesso; XI - Manipular materiais de uso odontológico; e XII - Participar da 

realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador 

 

CIRURGIÃO DENTISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

I - Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e 

a programação em saúde bucal; II - Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da 

saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e 

manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 

específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; III - Realizar os 

procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, 

pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação 

de próteses dentárias elementares; IV - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea; V - Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 

prevenção de doenças bucais; Política Nacional de Atenção Básica 51 VI - Acompanhar, apoiar 

e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando 

aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; VII - Realizar supervisão técnica 

do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB); e VIII - Participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

                                                            DAS ATRIBUIÇÕES 
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CIRURGIÃO DENTISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 

 

 
I - CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 

Patologia oral: al terações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para -

orais; cárie dentária; neoplasias benignas de origem não -odontogênica; lesões pré-

malígnas e malignas da cavidade oral;  tumores odontogênicos e  não-odontogênicos;  

cistos odontogênicos e não  odontogênicos; manifestações orais das doenças sistêmicas e 

infecções orais por fungos, vírus e bactérias; doenças das glândulas salivares;  lesões  

inflamatórias dos maxilares;  aspectos semiológicos da prática  odontológica: anamnese,  

exames objetivos e complementares. Farmacologia: conceitos gerais de vias de 

introdução e eliminação dos medicamentos e suas posologias; anestésicos locais,  

analgésicos, anti -inflamatórios, antibióticos, quimioterápicos e coagulant es: uso em 

odontologia; pacientes especiais fármacos -dependentes;  tratamento de emergências 

médicas no consultório dentário;  interações medicamentosas.  Dentística:  diagnóstico e 

plano de tratamento; preparo do campo operatório, isolamento relativo e absolu to do 

campo operatório;  técnicas de aumento de coroa clínica, cirurgia de cunha distal  e  

proximal, espaço biológico; materiais dentários; clareamento dental. Cirurgia: pré e 

pós-operatórios;  exodontia;  princípios gerais de traumatologia buco -maxilofacial;  

tratamento cirúrgico das infecções orais bem como de cistos e tumores da cavidade 

oral; cirurgia pré-protética; anestesiologia. Radiologia: aspectos gerais de aplicação em 

odontologia; efeitos biológicos dos RX; novos métodos em imagenologia odontológica.  

Biossegurança em odontologia:  controle de infecção e esterilização; proteção 

profissional e do paciente.  Oclusão: fundamentos de oclusão e dos movimentos 

mandibulares; classificação, diagnóstico e tratamento das disfunções têmporo -

mandibulares. Ética e legislação odontológica. Endodontia; estrutura do complexo 

dentino-pulpar, desenvolvimento, elementos estruturais e função pulpar; etiopatogenia,  

métodos e técnicas de exames, diagnóstico e plano de tratamento na endodontia;  

intervenções endodônticas: isolam ento, técnicas de instrumentação manual e preparo 

automatizado, medicações utilizadas na terapia endodôntica;  proteção do complexo 

dentinopulpar; traumatismo dental e dento alveolar: diagnóstico e tratamento, 

alterações da polpa dental, tratamento conserv ador da polpa dental , pulpectomia 

apexificação, alterações patológicas no periápice, tempos operacionais do tratamento 

dos canais radiculares,  exame microbiológico dos canais radiculares, obturação canais 

radiculares, tratamento dos dentes traumatizados, c lareamento dos dentes com 

alterações de cor, cirurgia em endodontia, seleção de casos para tratamento dos canais 

radiculares. Código de Ética Profissional. SUS.  

 

II - INFORMÁTICA: 

Noções básicas de computadores (Discos Flexível,  Hard Disk, Memória ROM, Mem ória 

RAM, CD-ROM, CPU, Software, Hardware),  Sistemas Operacionais atualizados 

(LINUX e Microsoft Windows),  Editor de Textos (MS -Word),  Editor de planilha 

eletrônica e cálculos (MS-Excel), a Internet e seus navegadores,  MS -Outlook. 

ANEXO II  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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III -MATEMÁTICA 

Conjuntos;  Números Naturais; Múltiplos e Divisores; Números Inteiros; Números 

Racionais;  Números Reais; Sistema de Numeração Decimal;  Operações Fundamentais; 

Sistema Métrico Decimal de Medidas de: Comprimento, Superfície, Volume, 

Capacidade, Massa e Tempo;  Sistema Monetário Brasileiro; Equações; Inequações e 

Sistemas de 1º e 2º Graus; Razões,  Proporções; Regra de Três; Média; Juros;  

Porcentagens;  Cálculo Algébrico; Potenciação e Radiciação; Funções de 1º e 2º graus;  

Função Modular; Função Exponencial e Loga rítima; Progressões (PA e PG); 

Trigonometria; Matrizes; Determinantes e Sistemas Lineares; Probabilidade; Análise 

Combinatória; Números Binomiais e Binômio de Newton; Números Complexos; 

Polinômios e Equações Algébricas; Matemática Financeira;  Geometrias.  

 

IV - LÍNGUA PORTUGUESA: 

Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Morfologia (estrutura e formação das palavras,  

substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,  preposição,  

conjunção, interjeição). Sintaxe (termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, 

orações coordenadas e subordinadas, concordância verbal e nominal, regência, crase,  

pontuação, figuras e vícios de l inguagem). Interpretação de texto. Literatura (autores ,  

obras e estéticas literárias).  

 

 

 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 

 

 

 

I - CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 

Técnicas auxiliares de odontologia;  Materiais, equipamentos e instrumental:  técnicas de 

trabalho –  posições e passos, materiais dentários, forradores e restauradores,  

conservação e manutenção de equipamentos; Esteril ização e desinfecção, problemas 

básicos de saúde da população, vigilância epidemiológica e sanitária; Relação 

profissional/usuário e serviço/comunidade. Comunicação em saúde; Trabalho em 

equipe; Cárie dentária: etiologia da cárie,  noções de tratamento da cárie dentária, flúor 

cariostáticos e selantes.  

 

II - INFORMÁTICA: 

Noções básicas de computadores (Discos Flexível,  Hard Disk, Memória ROM, Memória 

RAM, CD-ROM, CPU, Software, Hardware),  Sistemas Operacionais atualizados  

(LINUX e Microsoft Windows),  Editor de Textos (MS -Word),  Editor de planilha 

eletrônica e cálculos (MS-Excel), a Internet e seus navegadores,  MS -Outlook.  

 

III -MATEMÁTICA 

Conjuntos;  Números Naturais; Múltiplos e Divisores; Números Inteiros; Números 

Racionais;  Números Reais; Sistema de Numeração Decimal;  Operações Fundamentais; 

Sistema Métrico Decimal de Medidas de: Comprimento, Superfície, Volume, 

Capacidade, Massa e Tempo; Sistema Monetário Brasileiro; Equações; Inequações e 

Sistemas de 1º e 2º Graus; Razões,  Proporções; Regra de Três; Média; Juros;  

Porcentagens;  Cálculo Algébrico; Potenciação e Radiciação; Funções de 1º e 2º graus;  



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA - SP  
Processo Seletivo Simplificado nº 04/2022  

                        Contratação por tempo determinado de Cirurgião Dentista de Saúde da Família  
 e  Auxiliar de Consultório Dentário de Saúde da Família 

 

_________________________________________________________________________ 

Departamento Municipal de Saúde e Saneamento 
Avenida Luis Wilson Barbosa, nº 100 - Centro – Cananéia/SP     fone: 13 3851-1419     

Função Modular; Função Exponencial e Logarítima; Progressões (PA e PG); 

Trigonometria; Matrizes; Determinantes e Sistemas Line ares; Probabilidade; Análise 

Combinatória; Números Binomiais e Binômio de Newton; Números Complexos; 

Polinômios e Equações Algébricas; Matemática Financeira;  Geometrias.  

 

IV-  LÍNGUA PORTUGUESA: 

Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Morfologia (estrutura  e formação das palavras,  

substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,  preposição,  

conjunção, interjeição). Sintaxe (termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, 

orações coordenadas e subordinadas, concordância verbal e nomin al, regência, crase,  

pontuação, figuras e vícios de l inguagem). Interpretação de texto. Literatura (autores ,  

obras e estéticas literárias).  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


