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EDITAIS
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2020

A Superintendente da Autarquia Municipal de Saúde - IS - AMS-IS faz saber que realizará 
por meio da empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., sob 
supervisão da Comissão de Supervisão e Acompanhamento nomeada por meio das 
Portarias nº 224/2019 e 225/2019, em datas, locais e horários a serem oportunamente 
divulgados, Concurso Público regido de acordo com o Art.37 da Constituição Federal de 5 de 
outubro de 1988, Lei Complementar Nº 36/2016, Lei Orgânica Municipal e as demais Leis 
Municipais em vigor, destinado ao provimento de vagas para os cargos descritos na Tabela I, 
especificada no Capítulo 1 do Concurso Público deste edital, bem como para formação de 
cadastro reserva.
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que 
ficam fazendo parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DO CONCURSO PÚBLICO

1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, nos cargos indicados 
no presente edital e dos que vagarem, pelo Regime Estatutário dos Servidores Públicos do 
Município de Itapecerica da Serra, bem como formação de cadastro reserva, dentro do prazo 
de validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos, a contar da data 
da homologação do certame, a critério da AMS-IS.
1.2. As vagas oferecidas são para o município de Itapecerica da Serra/SP.
1.3. Os cargos, as vagas, o salário inicial, a carga horária, os requisitos mínimos exigidos e a 
taxa de inscrição são os estabelecidos na Tabela I de Cargos, especificada abaixo.
1.4. As atribuições dos cargos estão descritas no Anexo I, deste Edital.
1.5. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário 
oficial de Brasília/DF.

TABELA I – CARGOS, VAGAS, CARGA HORARIA, SALÁRIO INICIAL, REQUISITOS 
MÍNIMOS EXIGIDOS E TAXA DE INSCRIÇÃO

Ensino fundamental 

Cargo 
Total de 
vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Carga 
horária 

semanal 
Salário inicial  Requisitos mínimos exigidos 

Taxa de 
inscrição 

Auxiliar de Serviços de Limpeza, 
Manutenção e Conservação de Áreas 
Públicas 

1 -- 40 horas R$ 1.107,85 Ensino fundamental completo. R$ 25,00 

Faxineiro 1 -- 40 horas R$ 1.107,85 Ensino fundamental completo. R$ 25,00 

Tratador de Animais 1 -- 40 horas R$ 1.107,85 Ensino fundamental completo. R$ 25,00 

Vigia 1 -- 40 horas R$ 1.107,85 Ensino fundamental completo. R$ 25,00 

 
Ensino médio 

Cargo 
Total de 
vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Carga 
horária 

semanal 
Salário inicial  Requisitos mínimos exigidos 

Taxa de 
inscrição 

Almoxarife 1 -- 40 horas R$ 1.301,88 Ensino médio completo. R$ 45,00 

Assistente Administrativo 1 -- 40 horas R$ 1.301,88 Ensino médio completo. R$ 45,00 

Auxiliar Administrativo 1 -- 40 horas R$ 1.255,96 Ensino médio completo. R$ 45,00 

Auxiliar de Enfermagem 1 -- 40 horas R$ 1.343,34 

Ensino médio completo e 
possuir registro ativo no 
COREN de Auxiliar de 
Enfermagem. 

R$ 45,00 

Eletricista de Manutenção em Geral 1 -- 40 horas R$ 1.301,88 
Ensino médio completo e 
possuir formação na área. 

R$ 45,00 

Encanador 1 -- 40 horas R$ 1.178,94 
Ensino médio completo e 
possuir formação na área. 

R$ 45,00 

Motoboy 1 -- 40 horas 

R$ 1.178,94 + 
gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino médio completo e 
possuir Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH na 
categoria “A”. 

R$ 45,00 

Operador de Combate a Zoonoses 1 -- 40 horas R$ 1.178,94 Ensino médio completo. R$ 45,00 

Pedreiro 1 -- 40 horas R$ 1.178,94 Ensino médio completo. R$ 45,00 

Técnico em Contabilidade 1 -- 40 horas R$ 1.386,30 
Ensino médio completo e 
curso técnico em
Contabilidade. 

R$ 45,00 

Técnico em Informática 1 -- 40 horas R$ 1.386,30 
Ensino médio completo e 
curso técnico em Informática. 

R$ 45,00 

Técnico em Raio X 1 -- 24 horas R$ 1.386,30 
Ensino médio completo, curso 
técnico na área e registro ativo 
no CONTER. 

R$ 45,00 

Técnico em Saúde Bucal 1 -- 40 horas R$ 1.386,30 
Ensino médio completo, curso 
técnico em Saúde Bucal e 
registro ativo no CRO. 

R$ 45,00 

 

Médico Cardiologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Clinico Geral 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM. 

R$ 55,00 

Médico de Saúde da Família 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Dermatologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico do Trabalho 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Endocrinologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Gastroenterologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Geriatra 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Ginecologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Infectologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Mastologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Neonatologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Neurologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

 

Médico Oftalmologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Ortopedista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Pneumologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Proctologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Psiquiatra 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Reumatologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Socorrista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo 

R$ 55,00 

Médico Ultrassonografista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo 

R$ 55,00 

Médico Urologista 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Vascular 1 -- 
*Mínimo 

de 15 
horas 

R$ 28,12 por 
hora + 

gratificações 
previstas em 

Lei ** 

Ensino superior completo em 
Medicina, registro ativo no 
CRM e especialização da área 
do cargo. 

R$ 55,00 

Médico Veterinário 1 -- 30 horas R$ 1.895,81 
Ensino superior completo em 
Medicina Veterinária e registro 
ativo no CRMV. 

R$ 55,00 

Nutricionista 1 -- 30 horas R$ 1.895,81 
Ensino superior completo em 
Nutrição e registro ativo no 
CRN. 

R$ 55,00 

Psicólogo 1 -- 30 horas R$ 1.895,81 
Ensino superior completo em 
Psicologia e registro ativo no 
CRP. 

R$ 55,00 

 

*Carga horária mínima semanal de 15 (quinze) horas com máximo mensal de 
220 (duzentas e vinte) horas, conforme Lei Complementar Municipal nº 
36/2016.
** Gratificações previstas na Lei Complementar Municipal nº 36/2016.

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler este edital em sua íntegra, tomar 
conhecimento e estar de acordo com as exigências nele contidas, principalmente, 
as especificadas a seguir, que devem ser comprovadas à época da posse:
2.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser estrangeiro, com igualdade de 
direitos, nos termos em que dispuser a legislação específica;
2.1.2. Ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar, nos termos 
do Decreto nº 57.654/66, alterado pelo Decreto nº 93.670/86;
2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da posse, dos REQUISITOS 
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MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo, conforme especificado na Tabela I, do Capítulo 
1, e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA determinada no item 13.5 do 
Capítulo 13 deste edital;
2.1.6. Ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com 
o exercício do cargo, o que será comprovado em perícia da AMS-IS;
2.1.7. Não estar, no ato da posse, incompatibilizado para nova nomeação em novo 
cargo público;
2.1.8. Não possuir antecedentes criminais (condenação com trânsito em julgado);
2.1.9. Não ter sido demitido ou exonerado de serviço público em conseqüência de 
processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
2.1.10. Não estar com idade de aposentadoria compulsória ( 75 anos );
2.1.11. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na 
Constituição Federal.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br, iniciando-se no dia 27 de janeiro de 2020 e 
encerrando-se, no dia 14 de fevereiro de 2020, observado o horário oficial de 
Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 2. Das Condições para Inscrição, 
deste Edital.
3.2. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato 
deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição a título de ressarcimento de 
despesas com material e serviços, de acordo com o valor definido na Tabela I, do 
Capítulo 1 deste Edital.
3.3. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor 
da taxa de inscrição somente se atender a todos os requisitos exigidos para o 
cargo pretendido.
3.4. A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita 
aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos, e as condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar 
desconhecimento.
3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de 
boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 17 
de fevereiro de 2020, primeiro dia útil subseqüente após a data de encerramento 
do período de inscrição. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento 
de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto 
deverá ser pago antecipadamente.
3.5.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br até a data de encerramento das inscrições e deverá 
ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do 
preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line.
3.5.2. Após o encerramento do período de inscrição, não haverá possibilidade de 
impressão do boleto para pagamento, seja qual for o motivo alegado.
3.5.3. A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento da 
taxa de inscrição.
3.5.4. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado e 
deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de realização 
da Prova Objetiva. É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob 
sua guarda do comprovante do pagamento da taxa de inscrição, para posterior 
apresentação, se necessário.
3.6. O candidato poderá efetuar até 2 (duas) inscrições no Concurso Público, 
desde que seja 1 (uma) para cada período de aplicação das provas disposto na 
tabela do item 7.1.1, Capítulo 7 deste Edital.
3.6.1. Em caso de mais de uma inscrição para o mesmo período de aplicação de 
prova, o candidato deverá optar somente por uma inscrição por período, sendo 
considerado como ausente para a(s) outra(s) inscrição(ões) do referido período de 
aplicação, mesmo que a aplicação das provas ocorra na mesma sala.
3.6.2. Ocorrendo a hipótese do item 3.6.1 ou pagamento duplicado de um mesmo 
boleto bancário, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a 
título de taxa de inscrição. 
3.7. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via 
postal, fac-símile, transferência ou depósito em conta corrente, por depósito “por 
meio de envelope” em caixa rápido, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou 
extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital, bem 
como fora do período de inscrição aqui estabelecido.
3.8. Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante 
de agendamento bancário.
3.9. Salvo nos casos de suspensão, anulação ou cancelamento do certame, não 
haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, ainda que superior ou 
em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de 
inscrição, seja qual for o motivo alegado.
3.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de 
cargo sob hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição, o candidato deve verificar atentamente a opção preenchida.
3.10.1. É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros, 
assim como a transferência da inscrição para outros concursos.
3.11. A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. e a AMS-IS não se 
responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. Assim é recomendável que o candidato 
realize sua inscrição e respectivo pagamento com a devida antecedência.
3.12. A partir do dia 6 de março de 2020, o candidato deverá conferir no endereço 
eletrônico www.rboconcursos.com.br se os dados da inscrição, efetuada via 

Internet, e se o valor da inscrição foram recebidos pela RBO Assessoria Pública 
e Projetos Municipais Ltda., ou seja, se a inscrição está confirmada.
3.12.1. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Candidato da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais 
Ltda., através do e-mail duvidas@rboconcursos.com.br para verificar o ocorrido, 
nos dias úteis no horário das 9h às 17h.
3.13. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação 
no referido Concurso Público será feita por ocasião da posse, sendo que a não 
apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
3.14. As informações prestadas na ficha de inscrição on-line são de inteira 
responsabilidade do candidato, ainda que realizada com o auxílio de terceiros, 
cabendo à AMS-IS e à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. o 
direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados 
incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato 
seja constatado posteriormente, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.
3.15. O candidato que desejar concorrer à vaga reservada a pessoas com 
deficiência deverá, obrigatoriamente, no ato da inscrição, informar em campo 
específico da Ficha de Inscrição, e proceder conforme estabelecido no Capítulo 5 
deste Edital.
3.16. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das 
provas deverá encaminhar, por meio de correspondência com AR (Aviso de 
Recebimento) ou Sedex, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, 
declaração constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e 
assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a realização da 
prova, identificando no envelope: nome e cargo ao qual está concorrendo e nome 
do Concurso Público: AMS-IS - Concurso Público 01/2020 – “Cond. Especial”, 
à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizado à Rua 
Inácio Ribeiro, 993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - SP, CEP 13670-
000.
3.16.1. O candidato que não o fizer durante o período de inscrição estabelecido no 
item anterior, não terá a prova e as condições especiais providenciadas, seja qual 
for o motivo alegado.
3.16.2. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise 
de viabilidade e razoabilidade do pedido.
3.16.3. Para efeito do prazo de recebimento da solicitação por correspondência 
com AR ou SEDEX, estipulado no item 3.16 deste Capítulo, será considerado 5 
(cinco) dias corridos após a data de término das inscrições.
3.16.4. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização 
das provas deverá levar um acompanhante (maior de 18 anos), que também se 
submeterá às regras deste Edital e Anexos e ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta 
condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.
3.16.4.1. A candidata lactante deverá declarar a referida condição na ficha de 
inscrição online e encaminhar sua solicitação à RBO Assessoria Pública e 
Projetos Municipais Ltda. até o dia útil subsequente ao término das inscrições, 
por correspondência com AR ou SEDEX, conforme estabelecido no item 3.16.
3.17. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da 
prova por motivo de crença religiosa, deverá encaminhar solicitação à RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., nos termos do item 3.16 deste 
Capítulo.
3.18. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas 
deverá, a partir de 6 de março de 2020, acessar o endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br para verificar o resultado da solicitação pleiteada.
3.19. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as 
informações fornecidas no ato da inscrição.

4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

4.1. O candidato, que estiver amparado pelos dispositivos contidos na Lei 
Municipal nº 2.004/2009poderá requerer a isenção da taxa de inscrição deste 
Concurso Público, desde que comprove os requisitos previstos no item 4.1.1 deste 
Capítulo, a saber:
4.1.1. Seja doador de sangue no período de 6 (seis) meses, anteriores à data de 
publicação deste edital, em órgão ou entidade credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município.
4.1.1.1. A comprovação do requisito disposto no item 4.1.1 será realizada por meio 
dos seguintes documentos:
a) Cópia simples do documento de identidade (RG) – frente e verso;
b) Cópia simples do CPF – frente e verso; e 
c) Comprovante(s) de doação de sangue, no período de 6 (seis) meses, anteriores 
à data de publicação deste edital, em órgão ou entidade credenciada pela União, 
pelo Estado ou pelo Município, e que seja expedido(s) pela entidade coletora;
d) Formulário de solicitação de isenção da taxa de inscrição, constante no Anexo 
IV deste Edital.
4.2. O candidato que preencher a condição estabelecida no item 4.1.1 deverá 
solicitar a isenção do pagamento do valor de inscrição obedecendo aos seguintes 
procedimentos:
4.2.1. Acessar, no período de 27 a 29 de janeiro de 2020, o site da RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. - www.rboconcursos.com.br 
e, na área da AMS-IS - Concurso Público Edital 01/2020, realizar a inscrição on-
line;
4.2.2. Imprimir o formulário de solicitação de isenção da taxa de inscrição, 
constante no Anexo IV deste Edital, preenchê-lo e assiná-lo;
4.2.3. Encaminhar o formulário especificado no subitem anterior, juntamente com 
os documentos descritos nas alíneas do subitem 4.1.1.1, até 29 de janeiro de 
2020, por SEDEX ou correspondência com registro de Aviso de Recebimento 
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(AR), à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada à Rua 
Inácio Ribeiro, 993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - SP CEP 13670-
000, identificando no envelope:“Isenção para a AMS-IS - Concurso Público 
Edital 01/2020”.
4.3. O formulário discriminado no subitem 4.2.2 deverá ser encaminhado 
devidamente preenchido e conter a assinatura do solicitante e a data.
4.4. A comprovação da tempestividade da solicitação de isenção será feita pela 
data da postagem. 
4.5. Deverá ser realizada uma inscrição on-line e um envio de formulário com 
documentação comprobatória de isenção da taxa para cada cargo de interesse.
4.6. O formulário de solicitação de isenção postado por SEDEX ou 
correspondência com AR, conforme disposto no subitem 4.2.3, refere-se a um 
único candidato. 
4.7. A documentação comprobatória enviada pelo candidato será analisada pela 
RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. que decidirá sobre a 
isenção do valor de inscrição, considerando o estabelecido neste capítulo.
4.8. Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscrição ao candidato 
que: 
a) deixar de efetuar a inscrição pela internet no período estabelecido no item 4.2.1, 
deste capítulo; 
b) deixar de enviar a documentação comprobatória estabelecida nas alíneas do 
subitem 4.1.1.1, deste capítulo;
c) deixar de enviar a documentação comprobatória das alíneas do subitem 4.1.1.1, 
na forma e no prazo previsto neste capítulo;
d) deixar de preencher corretamente ou de assinar o formulário discriminado no 
subitem 4.2.2, deste capítulo;
e) omitir informações e/ou torná-las inverídicas. 
4.9. A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento do valor de 
inscrição determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos 
dela decorrentes, bem como exclusão do candidato do certame em qualquer 
época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. No dia 7 de fevereiro de 2020, o candidato deverá verificar a situação 
sobre o deferimento ou indeferimento da solicitação da isenção do valor de 
inscrição por meio da publicação na Imprensa Oficial do Município de 
Itapecerica da Serra e divulgado através da Internet no endereço 
www.rboconcursos.com.br 
4.11. O candidato disporá de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação dos 
resultados da análise dos requerimentos de isenção do pagamento da inscrição, 
citada no subitem anterior, para contestar o indeferimento por meio de 
interposição de recurso, conforme previsto no Capítulo 12 deste edital. Após esse 
período, não serão aceitos pedidos de revisão.
4.12. No dia 14 de fevereiro de 2020, será publicado na Imprensa Oficial do 
Município de Itapecerica da Serra e divulgado através da Internet no endereço 
eletrônico www.rboconcursos.com.br o resultado do recurso contra o 
indeferimento da solicitação da isenção do valor de inscrição.
4.13. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para 
efetivar a sua inscrição no Concurso Público, deverão acessar o endereço 
eletrônico www.rboconcursos.com.br, imprimir a segunda via do respectivo 
boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição e pagá-lo até a data de seu 
vencimento.
4.14. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos estarão 
automaticamente inscritos no certame.
4.15. O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos no item 4.13 
estará automaticamente excluído do Concurso Público.

5. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

5.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste 
Concurso Público, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 9.508, de 
24/09/2018.
5.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 9.508, de 24/09/2018, aos 
candidatos com deficiência habilitados, será reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do 
Concurso Público.
5.1.2. Se o resultado da aplicação do percentual de que trata o item anterior 
resultar em número fracionado este será aumentado para o primeiro número 
inteiro subsequente, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) das 
vagas disponíveis por cargo.
5.3. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos da Lei 
Federal nº 13.146 de 06/07/2015.
5.3.1. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, 
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:      
a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
c) a limitação no desempenho de atividades; e
d) a restrição de participação.
5.4. O candidato, convocado para a posse em razão da aplicação do Decreto 
Federal nº 9.508, de 24/09/2018, cuja deficiência, declarada na inscrição, não se 
constate, será sua convocação cancelada, devendo ser convocado, 
posteriormente, de acordo sua classificação, respeitada a ordem de classificação 
geral de aprovados.
5.5. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência declarada na 
inscrição seja incompatível com o cargo pretendido.
5.6. As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo 
das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das 
provas e à nota mínima exigida para os demais candidatos.
5.6.1. Os critérios de aprovação nas provas físicas para os candidatos com 
deficiência, no estágio probatório ou no período de experiência, serão os mesmos 
critérios aplicados aos demais candidatos.

5.7. As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por 
falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público ou na perícia da AMS-IS, 
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de 
classificação.
5.8. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de 
tratamento diferenciado nos dias do Concurso Público deverá requerê-lo, 
indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das 
provas, bem como proceder de acordo com o estabelecido no item 5.10 deste 
Capítulo.
5.9. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência deverá declarar a condição na Ficha de Inscrição, bem como de acordo 
com o estabelecido no item 5.10 deste Capítulo.
5.10. O candidato com deficiência, até o dia útil subsequente ao término das 
inscrições, deverá encaminhar, via Sedex ou correspondência com Aviso de 
Recebimento (AR), à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., aos 
cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, localizado à Rua 
Inácio Ribeiro, 993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - SP, CEP 13670-
000, identificando o nome do Concurso Público no envelope: AMS-IS – Concurso 
Público 01/2020, os documentos a seguir:
a) Declaração constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e 
assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a realização da 
prova (caso a condição especial seja necessária); e 
b)Laudo médico original (ou cópia autenticada), expedido no prazo máximo de 12 
(doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, 
informando o seu nome, número do RG e do CPF.
5.10.1. Os candidatos que solicitarem a prova em braille deverão levar, para esse 
fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção.
5.10.2. O candidato com deficiência auditiva poderá solicitar, na declaração 
constante no Anexo III deste Edital, a autorização para utilização de aparelho 
auricular, sujeito a inspeção e aprovação da Comissão Multidisciplinar, com a 
finalidade de garantir a lisura do Concurso Público.
5.10.3O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (uma) 
hora para a realização das provas objetivas, deverá enviar a documentação 
indicada nas alíneas “a” e “b” do item 5.10, com justificativa acompanhada de 
parecer emitido por profissional especialista da área de sua deficiência.
5.10.4. A comprovação da tempestividade do envio da documentação tratada nas 
alíneas do item 5.10 e subitem 5.10.3 será feita pela data da postagem.
5.10.5. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial 
ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de letra 
correspondente a corpo 24.
5.10.6. As condições específicas e ajudas técnicas previstas acima não excluem 
outras que se fizerem necessárias.
5.10.7. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de 
viabilidade e razoabilidade do pedido e será divulgado conforme disposto no item 
3.18 e seus subitens, do Capítulo 3 deste edital.
5.11. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso 
Público e não será devolvido.
5.12. O candidato que não atender, dentro do período das inscrições, aos 
dispositivos mencionados no item5.10 e respectivas alíneas e subitens, não terá a 
condição especial atendida ou não será considerado pessoa com deficiência, seja 
qual for o motivo alegado.
5.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as 
instruções constantes deste Capítulo não poderá interpor recurso em favor de sua 
situação.
5.14. Os candidatos, que no ato da inscrição se declararem pessoas com 
deficiência, se aprovados no Concurso Público, terão seus nomes divulgados na 
lista geral dos aprovados,observada a reserva de vagas às pessoas com 
deficiência estabelecida na Lei Complementar Municipal nº 258/1998. 
5.15. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser considerada 
para justificar a concessão de readaptação, licença-saúde ou aposentadoria por 
invalidez.

6. DAS PROVAS

6.1. O Concurso Público constará das seguintes provas e respectivo número de 
questões:

Ensino fundamental 

Cargo 
Formas de 
Avaliação 

Quantidade de questões 

 POCG 

Quantidade de questões 
POCE 

Pontuação 

Tratador de Animais 

Vigia 
Objetiva 

10 Língua Portuguesa 

10 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos 

Conforme 
disposto no 
Capítulo 8 deste 
Edital. 

Auxiliar de Serviços de Limpeza, 
Manutenção e Conservação de Áreas 
Públicas 

Faxineiro 

Objetiva + 
Práticas 

15 Língua Portuguesa 

15 Matemática 

---- 

Conforme 
disposto no 
Capítulo 8 deste 
Edital. 

 Ensino médio 

Cargo 
Formas de 
Avaliação 

Quantidade de questões 

 POCG 

Quantidade de questões 
POCE 

Pontuação 

Almoxarife 

Assistente Administrativo 

Auxiliar Administrativo 

Auxiliar de Enfermagem 

Eletricista de Manutenção em Geral 

Encanador 

Operador de Combate a Zoonoses 

Técnico em Contabilidade 

Técnico em Informática 

Técnico em Raio X 

Técnico em Saúde Bucal 

Objetiva 
10 Língua Portuguesa 

10 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos 

Conforme 
disposto no 
Capítulo 8deste 
Edital. 

Motoboy Objetiva 
15 Língua Portuguesa 

15 Matemática 

----- 

Conforme 
disposto no 
Capítulo 8deste 
Edital. 

Pedreiro 
Objetiva + 
Práticas 

15 Língua Portuguesa 

15 Matemática 

---- 

Conforme 
disposto no 
Capítulo 8 deste 
Edital. 
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Ensino superior 

Cargo 
Formas de 
Avaliação 

Quantidade de questões 

 POCG 

Quantidade de questões 
POCE 

Pontuação 

Cirurgião Dentista 

Enfermeiro 

Enfermeiro Obstetra 

Farmacêutico 

Médico Veterinário 

Nutricionista 

Psicólogo 

Objetiva + 
Títulos 

15 Língua Portuguesa 

05 Matemática 

20 Conhecimentos 
Específicos 

Conforme 
disposto no 
Capítulo 8deste 
Edital. 

Médico Anestesista 

Médico Cardiologista 

Médico Clinico Geral 

Médico de Saúde da Família 

Médico Dermatologista 

Médico do Trabalho 

Médico Endocrinologista 

Médico Gastroenterologista 

Médico Geriatra 

Médico Ginecologista 

Médico Infectologista 

Médico Mastologista 

Médico Neonatologista 

Médico Neurologista 

Médico Oftalmologista 

Médico Ortopedista 

Médico Pneumologista 

Médico Proctologista 

Médico Psiquiatra 

Médico Reumatologista 

Médico Socorrista 

Médico Ultrassonografista 

Médico Urologista 

Médico Vascular 

Objetiva + 
Títulos 

10 Língua Portuguesa 

10 Políticas de Saúde 

10 Conhecimentos 
Generalistas 

Conforme 
disposto no 
Capítulo 8 deste 
Edital. 

 

6.2. A Prova Escrita Objetiva será realizada com base em instrumentos que 
mensuram as habilidades e conhecimentos exigidos pelo cargo conforme 
indicação do ANEXO I, composta de questões de Conhecimentos Gerais (POCG) 
e/ou de Conhecimentos Específicos (POCE), conforme o cargo.
6.3. As questões de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos serão 
objetivas de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada, terão uma única 
resposta correta e versarão sobre os programas contidos no ANEXO II deste 
Edital.
6.4.A prova de títulos será realizado e avaliado conforme estabelecido no Capítulo 
9 deste Edital.
6.5. A Prova Prática (PP) será realizada e avaliada conforme estabelecido no 
Capítulo 10 deste Edital.

7. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITASOBJETIVAS 

7.1. As provas escritas serão realizadas na cidade de Itapecerica da Serra/SP, na 
data prevista de 15 de março de 2020 de acordo com a divisão dos períodos 
estabelecidos no item 7.1.1 deste capítulo, em locais e horários a serem 
comunicados oportunamente através de Edital de Convocação para as Provas 
Escritas a ser publicado na Imprensa Oficial do Município de Itapecerica da 
Serra e divulgado através da Internet no endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br, observado o horário oficial de Brasília/DF.
7.1.1. As provas serão aplicadas conforme a tabela que segue:

PERÍODO DE APLICAÇÃO CARGOS 

A 

Auxiliar de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Áreas Públicas 
Tratador de Animais 
Vigia 
Almoxarife 
Assistente Administrativo 
Encanador 
Operador de Combate a Zoonoses 
Técnico em Raio X 
Técnico em Saúde Bucal  
Cirurgião Dentista 
Enfermeiro 
Nutricionista 
Psicólogo 
Médico Anestesista 
Médico Cardiologista 
Médico Clinico Geral 
Médico de Saúde da Família 
Médico Dermatologista 
Médico do Trabalho 
Médico Endocrinologista 
Médico Gastroenterologista 
Médico Geriatra 
Médico Ginecologista 
Médico Infectologista 
Médico Mastologista 
Médico Neonatologista 
Médico Neurologista 
Médico Oftalmologista 
Médico Ortopedista 
Médico Pneumologista 
Médico Proctologista 
Médico Psiquiatra 
Médico Reumatologista 
Médico Socorrista 
Médico Ultrassonografista 
Médico Urologista 
Médico Vascular 

B 

Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Enfermagem 
Eletricista de Manutenção em Geral 
Faxineiro 
Motoboy 
Pedreiro  
Técnico em Contabilidade 
Técnico em Informática 
Enfermeiro Obstetra 
Farmacêutico 
Médico Veterinário 

 

7.1.2. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares 
existentes nos colégios da cidade de Itapecerica da Serra/SP, a RBO Assessoria 
Pública e Projetos Municipais Ltda. reserva-se do direito de alocá-los em 
cidades próximas à determinada para aplicação das provas, não assumindo, 
entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses 
candidatos.
7.1.3. Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço ou e-
mail do candidato. O candidato deverá, a partir do dia 6 de março de 2020, 
informar-se, pela internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, 
em que local e horário irá realizar a prova. Será de inteira responsabilidade do 
candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova.
7.1.4. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e 
horários de realização das provas, exceto na condição do candidato com 

deficiência, que demande condição especial para a realização das provas e/ou 
esteja concorrendo às vagas reservadas para pessoas com deficiência, que, 
nesse caso, deverá entrar em contato com a empresa realizadora do Concurso 
Público, através do e-mail .
7.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, 
horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no 
item 7.1 deste Capítulo.
7.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro 
dia, horário ou fora do local designado.
7.4. Os eventuais erros referentes a nome, número de documento de identidade, 
sexo ou data de nascimento, deverão ser comunicados no dia da realização das 
provas escritas para que o fiscal da sala faça a devida correção em Ata da Sala de 
Prova.
7.4.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos 
do item anterior deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de 
sua omissão.
7.5. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de cargo e/ou condição 
de candidato com deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço 
de Atendimento ao Candidato – SAC da RBO Assessoria Pública e Projetos 
Municipais Ltda., pelo e-mail duvidas@rboconcursos.com.br, com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas Escritas.
7.5.1. A alteração da condição de candidato com deficiência somente será 
efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de 
inscrição tenha sido transcrito erroneamente nas listas afixadas e disponibilizado 
no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br desde que o candidato 
tenha cumprido todas as normas e exigências constantes no Capítulo 5 deste 
Edital.
7.5.2. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no 
item 7.5 deste Capítulo, será o único responsável pelas consequências 
ocasionadas pela sua omissão.
7.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
a) Comprovante de inscrição (boleto bancário correspondente à inscrição, com o 
respectivo comprovante de pagamento);
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de 
Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de 
Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 
Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade 
(OAB, CRC, CRA, CRQ, CRM etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.
7.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
7.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de 
identidade.
7.6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 
das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, 30(trinta) dias,ocasião em que será submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão 
digital em formulário próprio.
7.6.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo 
documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à 
assinatura do portador.
7.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de 
nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
7.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que 
autenticadas.
7.6. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
7.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de 
Convocação, a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. 
procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de 
formulário específico mediante a apresentação do comprovante de inscrição.
7.8.1. A inclusão de que trata o item 7.8, será realizada de forma condicional e será 
confirmada pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. na fase 
de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da 
referida inclusão.
7.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 7.8, a mesma 
será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente 
de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
7.8.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato: 
7.8.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que 
possua o respectivo porte;
7.8.3.2. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos 
(agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios 
digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman etc.) ligados ou 
semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, fones de ouvido, bem como 
protetores auriculares.
7.8.4. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico durante a realização das provas escritas, o candidato será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 
7.8.4.1. Os equipamentos eletrônicos deverão ser desligados e acondicionados 
em invólucros lacrados específicos para esse fim, que serão fornecidos aos 
candidatos pelo fiscal de sala. O aparelho celular deverá ter a bateria removida 
pelo próprio candidato.
7.8.4.2. O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desligados 
deverá permanecer sob a carteira do candidato até a entrega da folha de 
respostas ao fiscal, ao término da prova. O invólucro lacrado apenas poderá ser 
aberto pelo candidato após a saída do colégio de prova.

duvidas@rboconcursos.com.br
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7.8.5. O descumprimento dos itens 7.8.3.2 e 7.8.4 implicará na eliminação do 
candidato. 
7.8.6. A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas. 
7.8.7. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha ao Concurso 
Público, nem a utilização de livros, códigos, manuais, revistas, impressos, 
quaisquer anotações, calculadora, celulares ou qualquer outro aparelho 
eletrônico.
7.9. Quanto às Provas:
7.9.1. Para a realização das provas escritas, o candidato lerá as questões no 
caderno de questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único 
documento válido para correção.
7.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que 
contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), 
emendas ou rasuras, ainda que legíveis, ou aquelas respondidas a lápis. 
7.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, 
prejudicando o desempenho do candidato.
7.9.1.3. A Folha de Respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio 
candidato com sua assinatura.
7.9.2. É de responsabilidade do candidato a leitura das orientações contidas na 
capa do caderno de questões e na folha de respostas, bem como a conferência do 
material entregue pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., 
para a realização da prova.
7.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a(s) folha(s) de 
respostas. 
7.11. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas.
7.11.1. Após o período de 2 (duas) horas, o candidato, ao terminar a sua prova, 
poderá levar o caderno de questões, deixando com o fiscal da sala as folhas de 
resposta, que serão os únicos documentos válidos para a correção. Em nenhuma 
outra situação será fornecido o Caderno de Questões.
7.12. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de 
decorrida1 (uma) hora.
7.12.1. O início da prova será definido em cada sala de aplicação.
7.13. As Folhas de Resposta dos candidatos serão personalizadas, 
impossibilitando a substituição.
7.14. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
7.14.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-
determinados;
7.14.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 7.6, alínea “b”, 
deste Capítulo;
7.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado;
7.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, 
do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 7.12, deste capítulo; 
7.14.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a 
prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não 
permitidos, calculadora ou similar; 
7.14.6. For surpreendido portando equipamentos eletrônicos como agenda 
eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, 
relógios com banco de dados, telefone celular, fone de ouvido, walkman e/ou 
equipamentos semelhantes, ou ainda boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem 
como protetores auriculares;
7.14.7. Estiver com qualquer tipo de equipamento eletrônico em funcionamento 
durante a realização das provas escritas, incluindo os sinais sonoros referentes a 
alarmes;
7.14.8. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
7.14.9. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas;
7.14.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com 
descortesia em relação a qualquer dos examinadores, executores e seus 
auxiliares, ou autoridades presentes;
7.14.11. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios 
permitidos;
7.14.12. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de 
respostas;
7.14.13. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e 
nas folhas de respostas;
7.14.14. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter 
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público.
7.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, 
suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso 
Público.
7.16. No caso de candidata lactante, não haverá compensação do tempo de 
amamentação em favor da candidata. A criança deverá permanecer em local 
designado, acompanhada de familiar ou terceiro, adulto responsável, indicado 
pela candidata.
7.16.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá 
ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
7.16.2. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata 
lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou 
quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a 
candidata.
7.16.3. Excetuada a situação prevista no item 3.16.4 do Capítulo 3 deste Edital, 
não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências 
do local de realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação 
da candidata no Concurso Público.
7.17. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
7.18. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua 
exclusiva responsabilidade.
7.19. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado 

para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A equipe de 
Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for 
necessário.
7.20. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento 
médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo 
eliminado do Concurso Público.
7.21. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado 
inadequado ou que desobedecer a qualquer regulamento constante deste Edital, 
bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para 
resguardar a execução individual e correta das provas.
7.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro 
da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação.
7.23. As instruções dadas pelos Fiscais e Coordenadores, assim como as contidas 
na prova, deverão ser respeitadas pelos candidatos.
7.24. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em 
caso de extrema necessidade, desde que acompanhado por Fiscal Credenciado e 
autorizado pelo Fiscal da Sala e, nesse caso, não poderá levar consigo qualquer 
tipo de bolsa, estojo ou qualquer objetos constante no item 7.14.6 deste capítulo, 
sob pena de exclusão do concurso. 
7.25. Ao final da prova, os 2(dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala 
até que o ultimo candidato termine sua prova, devendo todos assinarem ata de 
prova, atestando a idoneidade de sua fiscalização, e se retirando todos da sala ao 
mesmo tempo, sob pena de eliminação do certame.
7.26. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá 
solicitar ao fiscal da sala sua saída e este designará um fiscal volante para 
acompanhá-lo no deslocamento, devendo o candidato manter-se em silêncio 
durante todo o percurso.
7.27. Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico 

em data a ser comunicada no dia da realização das 
provas.

8. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

8.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá 
caráter eliminatório e classificatório. 
8.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto.
8.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na 
prova.
8.2.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo 
número de questões da prova, e multiplicar pelo número de questões acertadas.
8.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva.
8.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de 
pontos igual ou superior a 50 (cinquenta).
8.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso 
Público.

9. DA PROVA DE TÍTULOS

9.1. Concorrerão à prova de Títulos somente os candidatos habilitados nas provas 
objetivas para os cargos de Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra, 
Farmacêutico, Médico (todos), Médico Veterinário, Nutricionista e Psicólogo, 
conforme estabelecido no Capítulo 7 deste Edital.
9.1.1. A prova de títulos terá caráter classificatório. O candidato que não entregar o 
Título não será eliminado do Concurso.
9.2. O candidato deverá enviar os documentos abaixo, via postal por Sedex ou 
carta com Aviso de Recebimento (AR), para a empresa RBO Assessoria Pública e 
Projetos Municipais Ltda., localizada na Rua Inácio Ribeiro, 993 B – Centro - Santa 
Rita do Passa Quatro - SP, CEP 13670-000, até o dia útil subsequente ao término 
das inscrições, identificando o nome do Concurso Público, no envelope: Concurso 
Público Nº 01/2020 – AMS-IS – Títulos:
a) Cópia reprográfica dos Títulos a que venha possuir, assim como seus 
respectivos históricos escolares;
b) Cópia do Documento de Identificação (RG); e
c) Formulário de entrega de títulos, cujo modelo é o constante do Anexo VI deste 
Edital, em via original, identificado, preenchido com os Títulos a serem enviados e 
assinado.
9.2.1. A comprovação de envio dos Títulos será feita pelo comprovante de 
postagem emitido pelos Correios, onde consta o número de identificação do 
objeto.
9.2.2. Após o dia e horário estabelecido no edital de convocação para as provas 
objetivas e provas de títulos não serão aceitos Títulos, sob qualquer hipótese.
9.2.3. As cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese alguma. Não 
serão aceitos documentos originais.
9.3. Enviada a relação dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
9.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por 
Diplomas e Certificados definitivos de conclusão de curso expedidos por 
estabelecimento e instituições de ensino regularizadas perante os órgão e 
entidades oficiais de ensino estaduais e federais, em papel timbrado, e deverão 
conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do 
documento.
9.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações ou 
certidões deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, bem como 
deverão ser expedidos por Instituição Oficial, em papel timbrado, e deverão conter 
carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do 
documento.
9.4.2. Os certificados de Pós Graduação Lato Sensu, com o mínimo de 360 
(trezentas e sessenta) horas, deverão estar de acordo com a Resolução 
CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007.
9.4.3. No caso de Certificado de Conclusão de Pós Graduação “Stricto Sensu” 
(Mestrado ou Doutorado), este deverá conter a data de conclusão e a aprovação 
da Dissertação ou Defesa da Tese.
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9.4.4. Somente serão válidos para efeito de contagem dos títulos de Mestre e 
Doutor, os cursos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC.
9.4.5. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados 
pela correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado ou pela 
revalidação dada pelo órgão competente.
9.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.
9.6. É da exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação 
dos documentos de Títulos.
9.7. Não serão aceitas substituições de documentos, bem como, Títulos que não 
constem nas tabelas apresentadas neste Capítulo.
9.8. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 7 
(sete) pontos.
9.9. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão 
desprezados.
9.10. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir:

TABELA DE TÍTULOS 

TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MÁXIMO 
COMPROVAÇÃO 

a) Doutorado na área da Saúde ou na área 
específica do cargo - Pós Graduação Stricto 
Sensu, concluído até a data de apresentação 
dos títulos. 

3 pontos 3 pontos 
Cópia do Diploma devidamente registrado ou de Certificado/ 
Certidão/ Declaração de conclusão de curso, acompanhado(a) 
da cópia do respectivo Histórico Escolar. 

b) Mestrado na área da Saúde ou área 
específica do cargo - Pós Graduação Stricto 
Sensu, concluído até a data de apresentação 
dos títulos. 

2 pontos 2 pontos 
Cópia do Diploma devidamente registrado ou de Certificado/ 
Certidão/ Declaração de conclusão de curso, acompanhado(a) 
da cópia do respectivo Histórico Escolar. 

c) Pós Graduação na modalidade 
Residência Médica em Medicina de Família 
e Comunidade e Multiprofissional em 
saúde. 

1,5 pontos 1,5 pontos 
Certificado de conclusão de residência, reconhecido pelo 
Ministério da Educação/COREMU. 

d) Pós Graduação Lato Sensu na área 
específica do cargo, com carga horária 
mínima de 360 horas, concluída até a data de 
apresentação dos títulos. 

1 ponto 2 pontos 

Cópia do Certificado, Certidão ou Declaração de conclusão do 
Curso, indicando o número de horas e período de realização 
do curso. No caso de Declaração ou Certidão de conclusão de 
curso, estas devem vir acompanhadas da cópia do respectivo 
Histórico Escolar. 

 

10. DA PROVA PRÁTICA

10.1. A Prova Prática (PP) será aplicada para os cargos de Auxiliar de Serviços de 
Limpeza, Manutenção e Conservação de Áreas Públicas, Faxineiro e Pedreiro, na 
cidade de Itapecerica da Serra/SP, em data, local e horário a serem comunicados 
através do edital de convocação para a prova prática, que será publicado na 
Imprensa Oficial do Município de Itapecerica da Serra. Também poderão ser 
fe i tas  consul tas  a t ravés da in ternet  no endereço e le t rôn ico 
www.rboconcursos.com.br.
10.1.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta 
para verificar o seu local de prova.
10.1.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva 
data, horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes 
no item 10.1, deste capítulo.
10.1.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro 
dia, horário ou fora do local designado. 
10.2. Para a realização da Prova Prática somente serão convocados os 
candidatos habilitados e com as maiores e primeiras pontuações da Prova 
Objetiva, observando a ordem de classificação de acordo com quantidade abaixo 
especificada, acrescidos dos candidatos empatados com a mesma pontuação do 
último candidato na quantidade abaixo. Serão convocados, ainda, os candidatos 
com deficiência inscritos na forma do Capítulo 5 e habilitados na forma do Capítulo 
8 deste Edital, com as maiores e primeiras pontuações da Prova Objetiva em sua 
lista específica, observando a ordem de classificação de acordo com quantidade 
abaixo especificada, acrescidos dos candidatos com deficiência empatados com a 
mesma pontuação do último candidato na quantidade abaixo:

Cargo Nº. de candidatos convocados 
Nº. de candidatos com deficiência 

convocados 
Auxiliar de Serviços de Limpeza, 

Manutenção e Conservação de Áreas 
Públicas 

80 04 

Faxineiro 80 04 

Pedreiro 20 01 

 

10.3.1. Os demais candidatos aprovados nas provas objetivas e não convocados 
para as provas práticas, conforme previsto no item anterior, serão excluídos do 
Concurso Público.
10.4. Os candidatos inscritos como pessoa com deficiência e aprovados no 
concurso serão convocados para realizar a prova prática e participarão desta fase 
conforme o que estabelece o item 5.6, deste Edital.

10.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de documento oficial de 
identidade original.
10.6. As provas práticas buscam aferir a capacidade de adequação funcional e 
situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. 
10.7. A Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório e terá o valor 
máximo de 100 (cem) pontos.

10.7.1. Será considerado habilitado na Prova Prática o candidato que obtiver total 
de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta).
10.7.2. O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado 
na Prova Prática será eliminado do Concurso Público.
10.8. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo 
alegado.
10.9. É vedada a entrada e presença de pessoas ou candidatos que não constem 
no edital de convocação para a prova prática.

10.10. É vedada a permanência do candidato no local de aplicação após a 
realização da prova prática, sob pena de eliminação deste concurso.
10.11. Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, celulares, 
filmadoras e demais aparelhos eletrônicos que possam reproduzir ou transmitir o 
conteúdo da prova prática, sob pena de eliminação deste concurso.
10.12. Os critérios de avaliação da Prova Prática são:
a) Para o cargo de Auxiliar de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação 
de Áreas Públicas:

TAREFA PONTUAÇÃO 

1- Encabar enxada. 0 a 10 pontos 

2 - Amolar ferramentas. 0 a 10 pontos 

3 - Capinar uma determinada área. 0 a 30 pontos 

4 - Coletar o material capinado e pedra ou área levá-los para outro local, 
utilizando pá, enxada ou carrinho de mão. 

0 a 10 pontos 

5 - Utilizar materiais e equipamentos corretos na coleta. 0 a 10 pontos 

6 - Colocar a coleta no local adequado. 0 a 10 pontos 

7 - Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) corretos. 0 a 20 pontos 

TOTAL DE PONTOS  100 pontos  

TOTAL DE TEMPO PARA A REALIZAÇÃO 20 minutos 

 
b) Para o cargo de Faxineiro: 

TAREFA PONTUAÇÃO 

1 - Utilizar os materiais, produtos e ferramentas/equipamentos corretos. 0 a 20 pontos 

2 - Realizar corretamente a tarefa solicitada (limpeza e/ou varrição de vias 
públicas e demais dependências de edificações públicas). 

0 a 30 pontos 

3 - Identificação de materiais, produtos e ferramentas/equipamentos utilizados na 
tarefa. 

0 a 30 pontos 

4 - Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) corretos. 0 a 20 pontos 

TOTAL DE PONTOS  100 pontos 

TOTAL DE TEMPO PARA REALIZAÇÃO 15 min 

 

c) Para o cargo de Pedreiro: 
TAREFA PONTUAÇÃO TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO 

1 - Utilizar as ferramentas corretas para a realização 
para realização dos serviços que serão realizados. 

0 a 10 pontos 

30 min 

2 - Produzir/preparar material a ser utilizado nos 
serviços que serão solicitados. 

0 a 10 pontos 

3 - Aferir as condições de medidas, nível e prumo do 
serviço executado. 

0 a 30 pontos 

4 - Interpretação do projeto. 0 a 10 pontos 

5 - Avaliação do acabamento do serviço solicitado. 0 a 20 pontos 

6 - Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI´S) corretos e realizar corretamente a sinalização 
do local de trabalho. 

0 a 20 pontos 

TOTAL DE PONTOS  100 pontos 

 

11. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

11.1. A nota final de cada candidato será IGUAL:
a) ao total de pontos obtidos na prova objetiva, acrescido dos pontos obtidos na 
prova de títulos para os cargos de Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Enfermeiro 
Obstetra, Farmacêutico, Médico (todos), Médico Veterinário, Nutricionista e 
Psicólogo;
b) ao total de pontos obtidos na prova objetiva, acrescido dos pontos obtidos na 
prova prática para os cargos de Auxiliar de Serviços de Limpeza, Manutenção e 
Conservação de Áreas Públicas, Faxineiro e Pedreiro;
c) ao total de pontos obtidos na prova objetiva, para os demais cargos.
11.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final, em 
lista de classificação por opção de cargo.
11.3. O resultado deste concurso público será publicado em lista única com a 
pontuação dos candidatos e a sua classificação, observada a reserva de vagas às 
pessoas com deficiência.
11.4. O resultado provisório do Concurso Público será publicado na Imprensa 
Oficial do Município de Itapecerica da Serra e divulgado na Internet no 
endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, cabendo recurso nos termos 
do Capítulo 12. Dos Recursos deste Edital. 
11.5. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será divulgada 
a lista de Classificação Final, não cabendo mais recursos.
11.6. A lista de Classificação Final será divulgada no endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br e publicado na Imprensa Oficial do Município de 
Itapecerica da Serra.
11.6.1. Serão publicados na Imprensa Oficial do Município de Itapecerica da 
Serra apenas os resultados dos candidatos que lograram classificação no 
Concurso Público.
11.6.2. O resultado geral final do Concurso Público poderá ser consultado no 
endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, pelo prazo de 3 (três) meses, a 
contar da data de sua publicação.
11.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência 
sucessivamente ao candidato que: 
11.7.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de 
inscrição neste Concurso Público, conforme artigo 27, parágrafo único, do 
Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03;
11.7.2. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos 
(POCE);
11.7.3. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do 
Idoso.
11.8. Persistindo o empate, mesmo após aplicados os respectivos critérios de 
desempate previstos no item 11.7 e subitens deste Capítulo, deverá ser feito 
sorteio na presença dos candidatos envolvidos por cargo.
11.9. A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos 
direito à nomeação para o cargo, cabendo à AMS-IS o direito de aproveitar os 
candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo 
obrigatoriedade de nomeação de todos os candidatos aprovados no Concurso 
Público, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não lhes garante 
escolha do local de trabalho.

12. DOS RECURSOS

12.1. O candidato que desejar interpor recurso em face dos atos previstos no 
presente Edital disporá de 2 (dois) dias úteis ininterruptos para fazê-lo, com início 
no dia seguinte à publicação do evento, o qual deverá ser endereçado à Comissão 
Organizadora do Concurso Público.
12.2. O recurso deverá ser individual, feito por escrito e em formulário próprio para 
recursos, conforme Anexo V, devidamente fundamentado, constando o nome do 
candidato, a opção do emprego, o número de inscrição, o número da questão (em 
caso de recurso contra gabarito) e telefone, dirigido à Comissão do Concurso 
Público e protocolado, pelo próprio candidato (ou respectivo procurador, mediante 
entrega de procuração), junto ao Setor de Protocolo da AMS-IS, localizado a Rua 
Major Manoel Francisco de Moraes, 286 – Centro - Itapecerica da Serra/SP, das 8h 
às 16h30.
12.3. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo pré-
estabelecido e que possuírem fundamentação e argumentação lógica e 
consistente que permita sua adequada avaliação. 
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12.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, internet, telegrama ou outro 
meio que não seja o especificado no subitem 12.2.
12.5. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
12.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento disposto nas 
alíneas do item 12.1, deste Capítulo.
12.7. Recebido o recurso, a Comissão Fiscalizadora do Concurso Público enviará 
os recursos à empresa RBO, que decidirá pela manutenção ou não do ato 
recorrido e informará a Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, que dará 
ciência da referida decisão ao interessado.
12.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, 
recursos de recursos e recurso de gabarito oficial definitivo.
12.9. Se do exame de recursos contra questões da Prova Escrita Objetiva resultar 
sua anulação, a pontuação correspondente à questão será atribuída a todos os 
candidatos que ainda não tiveram acumulado a mesma na sua pontuação final da 
prova objetiva, independentemente de terem recorrido ou não.
12.9.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, 
poderá eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para 
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer desclassificação do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
12.10. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o 
resultado final do Concurso Público, com as alterações ocorridas em face do 
disposto no item 12.9. 
12.11. A Comissão Organizadora do Concurso Público constitui última instância 
para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais.

13. DA NOMEAÇÃO

13.1. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação dos candidatos aprovados, observada a necessidade da AMS-IS, 
dentro do prazo de validade do certame.
13.2. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a 
expectativa de direito à nomeação. A AMS-IS reserva-se o direito de proceder às 
nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, 
dentro do prazo de validade do Concurso Público.
13.3. A nomeação dos candidatos será regida pelos preceitos do Regime 
Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Itapecerica da Serra.
13.3.1.A nomeação dos aprovados neste concurso público obedecerá à ordem de 
classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre 
a classificação de ampla concorrência e da reserva para as pessoas com 
deficiência.
13.4. A convocação será realizada por meio de publicação na Imprensa Oficial do 
Município de Itapecerica da Serra, devendo o candidato após ser convocado, 
apresentar-se à AMS-IS no prazo estabelecido.
13.5. Os candidatos, no ato da posse, deverão apresentar originais e cópias 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); Certidão de quitação eleitoral; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de 
Identidade – RG ou RNE; 1 (uma) foto 3x4 recente e colorida; Cadastro de Pessoa 
Física – CPF; Comprovante de Residência (emitido há, no máximo, 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; 
Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização 
profissional, se exigido para o cargo; Carteira Nacional de Habilitação na(s) 
categoria(s) estabelecida(s) nos requisitos mínimos exigidos da Tabela I do 
Capítulo 1 deste Edital, se exigido para o cargo; Cópia do Cartão de Vacinação 
atualizado – página de identificação da criança e página que consta as 
vacinas (para os dependentes de 0 a 05 anos de idade), Comprovante de 
matrícula escolar - (para os dependentes de 06 a 14 anos de idade), Cópia da 
Certidão de Nascimento para filhos até 14 anos, Cópia do RG para filhos de 14 até 
21 anos;Cópia do CPF para filhos de 0 até 21 anos; Certidão negativa de 
Distribuições/ Antecedentes Criminais da Justiça Comum e Federal (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 outras 
declarações ou documentações necessárias a critério da AMS-IS.
13.5.1. No ato de posse, 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.
13.5.2. Caso haja necessidade, a AMS-IS poderá solicitar outras declarações e 
documentos complementares.
13.5.3. Não serão aceitos, no ato da posse, protocolos ou cópias dos documentos 
exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do 
original.

13.6.1. As decisões do Serviço Médico indicado pela AMS-IS, de caráter 
eliminatório para efeito de posse, são soberanas.
13.6.2. O candidato com deficiência, aprovado no concurso, será submetido à 
perícia da AMS-IS.
13.7. O não comparecimento ao exame médico/ perícia da AMS-IS, bem como à 
posse, na data agendada pela AMS-IS caracterizarão sua desistência e 
consequente eliminação do concurso.
13.8. O descumprimento de prazos estabelecidos neste Edital e aqueles 
determinados pela AMS-IS acarretarão na exclusão do candidato deste concurso.
13.9. O candidato que não comparecer à AMS-IS, conforme estabelecido no 
subitem 13.4 e no prazo estipulado pela AMS-IS ou, ainda, que manifestar sua 

13.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados e que 
comprovarem os requisitos mínimos da forma definida neste Edital, serão 
submetidos a exames médicos, que posteriormente serão analisados pela 
Comissão Multidisciplinar de Assuntos de Seção de Medicina e Segurança do 
Trabalho da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, que avaliará sua 
capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes ao cargo a que 
concorrem.

desistência por escrito será considerado desclassificado, perdendo os direitos 
decorrentes de sua classificação no concurso.
13.10. O candidato que não comprovar os requisitos mínimos será eliminado 
deste Concurso Público, não cabendo recurso.
13.11. O candidato classificado no Concurso Público que não aceitar a vaga para a 
qual foi convocado será eliminado do concurso.
13.12. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para 
uma vaga, o fato será formalizado pelo mesmo por meio de Termo de Desistência.
13.13. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante 
a AMS-IS, conforme o disposto nos itens 14.8 e 14.9 do Capítulo 14 deste Edital.
13.14. Não poderá ser nomeado o candidato habilitado que fizer, em qualquer 
documento, declaração falsa, inexata para fins de posse, não possuir os requisitos 
mínimos exigidos ou não comprovar as condições estabelecidas no capítulo 2 
deste Edital, na data estabelecida para apresentação da documentação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Todas as convocações, avisos, resultado provisório e outras informações 
referentes exclusivamente às etapas do presente Concurso Público serão 
publicados na Imprensa Oficial do Município de Itapecerica da Serra e 
divulgados na Internet no endereço eletrônico . É de 
responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações.
14.2. Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que lograrem 
classificação no Concurso Público.
14.3. A AMS-IS e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. se 
eximem das despesas com viagens e estadia dos candidatos em quaisquer das 
fases do Concurso Público.
14.4. A aprovação no Concurso Público não gera direito à nomeação, mas esta, 
quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final.
14.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos 
apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião 
da posse, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com 
todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, 
civil e criminal.
14.6. Caberá à AMS-IS a homologação dos resultados finais do Concurso Público.
14.6.1. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de 
classificação no Concurso Público, valendo para esse fim, a Classificação Final, 
publicada na Imprensa Oficial do Município de Itapecerica da Serra e divulgada 
na Internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br.
14.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser 
respeito, até a data da respectiva providência ou evento, circunstância que será 
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado na Imprensa Oficial do Município 
de Itapecerica da Serra, bem como divulgado na Internet, no endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br.
14.8. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante a RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., situada à Rua Inácio Ribeiro, 
993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - SP, CEP 13670-000, até a data de 
publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto à sede da 
AMS-IS, situada à Rua Major Manoel Francisco de Moraes, 286 – Centro -  
Itapecerica da Serra/SP- CEP 06850-050,aos cuidados do Departamento de 
Recursos Humanos, pessoalmente (munido de documento original com foto)  ou 
por meio de correspondência com aviso de recebimento, apresentando cópia 
autenticada do documento de identificação com foto e declaração de mudança de 
endereço com reconhecimento de assinatura.
14.9. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone 
atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso Público, para 
viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for convocado, perder o 
prazo para posse, caso não seja localizado.
14.10. A AMS-IS e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não 
se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
14.10.1. Endereço não atualizado.
14.10.2. Endereço de difícil acesso.
14.10.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de 
fornecimento e/ou endereço errado do candidato.
14.10.4. Correspondência recebida por terceiros.
14.11. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e à 
apresentação para posse e exercício correrão às expensas do próprio candidato.
14.12.A AMS-IS, por decisão motivada e justificada, poderá revogar ou anular o 
presente Concurso Público, no todo ou em parte, bem como alterar os 
quantitativos de vagas constantes na Tabela I, do Capítulo 1 deste Edital.
14.13. A AMS-IS e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não 
se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes a este Concurso Público.
14.14. Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão realizados com 
duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa 
decimal for maior ou igual a cinco.
14.15. A legislação indicada no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO inclui 
eventuais alterações posteriores, ainda que não expressamente mencionadas. 
Considerar-se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação 
vigente até a data de publicação deste Edital.
14.16. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer 
dos membros do quadro societário da empresa contratada para aplicação e 
correção do presente certame a relação de parentesco definida e prevista nos 
artigos 1591 a 1595 do Código Civil, valorizando-se assim os princípios de 
moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. 
Constatada a tempo será a inscrição indeferida pela Comissão para Supervisão e 
Acompanhamento e, posterior à homologação será o candidato eliminado do 
Concurso Público, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa.
14.17. A realização do Concurso Público será feita sob exclusiva responsabilidade 
da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda.
14.18. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão para 
Supervisão e Acompanhamento do Concurso Público da AMS-IS e pela RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., no que tange a realização 
deste Concurso Público.

www.rboconcursos.com.br
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Itapecerica da Serra, 20 de Janeiro de 2020.

MICHELE SALES DOS SANTOS DA SILVA
SUPERINTENDENTE DA AMS-IS 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES

Almoxarife:
Verificar a posição do estoque, examinando, periodicamente, o volume de 
materiais e calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de 
reposição;
Controlar o recebimento do material comprado e produzido, confrontando as notas 
de pedidos e as especificações com o material entregue, para assegurar sua 
perfeita correspondência aos dados anotados;
Organizar e realizar o armazenamento de materiais e produtos, identificando-os e 
determinando sua acomodação de forma adequada, para garantir estocagem 
racional e ordenada;
Zelar pela conservação do material estocado, providenciando as condições 
necessárias, para evitar deterioramento e perda:
Registrar os materiais guardados nos depósitos e as atividades realizadas, 
lançando os dados em sistemas ou livros, fichas, mapas apropriados, para facilitar 
consultas e elaboração dos inventários;
Verificar, periodicamente, os registros e outros dados pertinentes, obtendo 
informações exatas sobre a situação real do almoxarifado, para a realização de 
inventários e balanços;
Elaborar, periodicamente, inventários, balanços e outros documentos para 
prestação de contas junto a auditores internos e externos e os encaminhar para 
seu superior e para a área de suprimentos e contábil.

Assistente Administrativo:
 Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, 
finanças e logística;
Atender munícipes, contribuintes, fornecedores e servidores;
Fornecer e receber informações sobre produtos e serviços;
Tratar de documentos variados, cumprindo todo procedimento necessário 
referente aos mesmos;
Atuar na concessão de microcrédito;
Definir condições de crédito;
Elaborar minutas, redigir documentos e atos administrativos;
Efetuar cálculos, estimar empenhos e acompanhar execução orçamentária;
Elaborar organogramas, fluxogramas e cronogramas;
Dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos;
Acompanhar procedimentos administrativos.

Auxiliar Administrativo:
Registrar a entrada e saída de documentos;
Triar e distribuir documentos;
Classificar e arquivar documentos;
Digitar textos e planilhas;
Preencher formulários;
Localizar processos;
Atualizar cadastros;
Atender munícipes e servidores;
Registrar reclamações dos munícipes;
 Requisitar e controlar material de expediente.

Auxiliar de Enfermagem:
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem;
Atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde 
ocupacional e outras áreas;
Prestar assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar;
Administrar medicamentos e desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, 
posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental;
Organizar ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões;
Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança;
Realizar registros e elaborar relatórios técnicos;
Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde da família.

Auxiliar de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Áreas 
Públicas: 
Atuar na limpeza e conservação de áreas públicas;
Cuidar da destinação final dos resíduos coletados nos serviços de limpeza e 
conservação de áreas públicas;
Conservar áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas e 
etc;
Zelar pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de 
trabalho;
Trabalhar com segurança utilizando equipamento de proteção individual e 
promovendo a segurança individual e da equipe;
Roçar área de trabalho;
Recolher entulho;
Remover faixas e cartazes;
Recolher lixo espalhado.

Cirurgião Dentista (todas as especialidades):
Atender e orientar pacientes e executar procedimentos odontológicos, aplicar 
medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, 
estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissionais de outras 
áreas;
Desenvolver pesquisas na área odontológica;
Desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou 
sem necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade;
Exercer atividade de ensino e pesquisa.

Eletricista de Manutenção em Geral:
Planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizar 
manutenções preventiva, preditiva e corretiva;
Instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizar medições e testes;
Elaborar documentação técnica e trabalhar em conformidade com as normas e 
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação 
ambiental.

Encanador:
Estudar o trabalho a ser executado analisando desenhos, esquemas, 
especificações e outras informações, para programar o roteiro de operações;
Marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes, muros 
e escavações do solo, utilizando-se de instrumentos de traçagem ou marcação 
para orientar a instalação do sistema projetado;
Executar a instalação de rede primária e secundária de água e esgoto em obras 
públicas de construção civil, abrindo valetas no solo ou rasgos em paredes, para 
introduzir tubos ou partes anexas, de acordo com as determinações dos croquis, 
esquemas ou projetos;
Executar os serviços de consertos e manutenção de equipamentos hidráulicos, 
efetuando a substituição ou reparação de peças, para mantê-los em bom 
funcionamento;
Testar as redes hidrossanitárias instaladas ou os equipamentos reparados, 
utilizando ferramentas específicas, para garantir sua funcionalidade;
Elaborar o orçamento de material hidráulico, baseando-se nos projetos e obras, 
para aquisição do que é necessário.

Enfermeiro (todas as especialidades):
Prestar assistência aos pacientes;
Coordenar, planejar ações e auditar serviços de enfermagem e/ou perfusão;
Implementar ações para a promoção da saúde;
Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares;
Elaborar material educativo;
Definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos específicos;
Participar de campanhas de combate aos agravos da saúde;
Participar de programas e campanhas de saúde do trabalhador;
Participar da elaboração de projetos e políticas de saúde.

Farmacêutico:
Realizar ações específicas de dispensação de produtos e serviços farmacêuticos;
Produzir esses produtos e serviços em escala magistral e industrial;
Realizar ações de controle de qualidade de produtos e serviços farmacêuticos, 
gerenciando o armazenamento, distribuição e transporte desses produtos;
Desenvolver produtos e serviços farmacêuticos;
Coordenar políticas de assistência farmacêutica;
Atuar na regulação e fiscalização de estabelecimentos, produtos e serviços 
farmacêuticos;
Realizar análises clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas, 
microbiológicas e bromatológicas;
Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre 
órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais.

Faxineiro: 
Efetuar a limpeza nos próprios municipais, parques, jardins e outros logradouros 
públicos;
Efetuar varrição, lavagem e coleta;
Recolher montes de lixo, despejando-os em latões, cestos e outros depósitos 
apropriados, para facilitar a coleta e transporte;
Obedecer às escalas de serviços estabelecidas, atendendo às convocações para 
a execução de tarefas compatíveis com a sua habilidade.

Médico (todas as especialidades):
Realizar consultas e atendimentos médicos;
Tratar pacientes e clientes;
Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas;
Coordenar programas e serviços em saúde;
Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica.

Médico Veterinário:
Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades;
Contribuir para o bem-estar animal;
Promover saúde pública e defesa do consumidor;
Exercer defesa sanitária animal;
Desenvolver atividades de pesquisa e extensão;
Fomentar produção animal;
Atuar na área de preservação ambiental;
Elaborar laudos, pareceres e atestados;
Assessorar a elaboração de legislação pertinente.

Motoboy:
Coletar e entregar documentos, valores, mercadorias e encomendas;
Realizar serviços de pagamento e cobrança, roteirizar entregas e coletas;
Localizar e conferir destinatários e endereços, emitir e coletar recibos do material 
transportado;
Preencher protocolos, conduzir e consertar veículos.

Nutricionista:
Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos);
Planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição;
Efetuar controle higiênico-sanitário;
Participar de programas de educação nutricional;
Atuar em conformidade ao manual de boas práticas.
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Operador de Combate a Zoonoses:
Visitar domicílios periodicamente;
Orientar a comunidade para promoção da saúde;
Assistir pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e 
supervisão de profissionais da saúde;
Rastrear focos de doenças específicas;
Promover educação sanitária e ambiental;
Participar de campanhas preventivas;
Incentivar atividades comunitárias;
Promover comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade;
Realizar manutenção dos sistemas de abastecimento de água;
Executar tarefas administrativas;
Verificar a cinemática da cena da emergência;

Pedreiro:
Verificar as características da obra, examinando plantas e outras especificações 
da construção, para selecionar o material e estabelecer as operações a executar;
Ajustar a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e medida ao lugar onde 
será colocado, utilizando martelo e talhadeira, para possibilitar o assentamento do 
material em questão;
Misturar areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades 
convenientes, para obter a argamassa a ser empregada no assentamento de 
pedras e tijolos;
Assentar tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo 
os desenhos, para levantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras 
partes da construção;
Construir base de concreto e/ou outro material, baseando-se nas especificações 
possibilitando a instalação de máquinas, postes da rede elétrica e para outros fins;
Executar serviços de acabamento em geral como colocação de telhas, 
revestimento de pavimentos ou paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de 
rodapés, verificando material e ferramentas necessárias para a execução dos 
trabalhos;
Executar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 
semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras peças, 
chumbando as bases danificadas, para reconstituir essas estruturas;
Rebocar as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e 
areia e atentando para o prumo e nivelamento das mesmas para torná-las aptas a 
outros tipos de revestimentos.

Psicólogo:
Estudar pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais 
e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, 
tratamento, orientação e educação;
Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, 
elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o 
processo de tratamento ou cura;
Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, 
tornando-os conscientes;
Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e 
atividades de área e afins.

Técnico em Contabilidade:
Executar e/ou supervisionar a escrituração de livros contábeis, atentando para a 
transcrição correta de dados contidos nos documentos originais, para fazer 
cumprir as exigências legais e administrativas;
Examinar empenhos de despesas, verificando a classificação e a existência de 
recursos nas dotações orçamentárias, para apropriar custos de bens e serviços;
Elaborar balancetes, balanços e outros demonstrativos contábeis, aplicando as 
técnicas apropriadas para apresentar resultados parciais e totais da situação 
patrimonial, econômica e financeira do Poder Executivo, suas Autarquias, Fundos 
e Fundações;
Controlar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos, 
localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das 
operações contábeis.

Técnico em Informática:
Operar sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o 
desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de 
armazenamento de dados, registros de erros, consumo da unidade central de 
processamento (CPU), recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos;
Assegurar o funcionamento do hardware e do software;
Garantir a segurança das informações, por meio de cópias de segurança e 
armazenando-as em local prescrito, verificando acesso lógico de usuário e 
destruindo informações sigilosas descartadas;
Atender clientes e usuários, orientando-os na utilização de hardware e software;
Consertar e instalar aparelhos eletrônicos, desenvolver dispositivos de circuitos 
eletrônicos, fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerir 
mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de 
automação;
Treinar, orientar e avaliar o desempenho de operadores;
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir 
documentação técnica e organizar o local de trabalho;
Consertar e instalar aparelhos eletrônicos, desenvolver dispositivos de circuitos 
eletrônicos, fazer manutenções corretivas, preventivas;
Inspecionar o ambiente físico para segurança no trabalho.

Técnico em Raio X:
Realizar exames de diagnóstico ou de tratamento;
Processar imagens e/ou gráficos;
Planejar atendimento;
Organizar área de trabalho, equipamentos e acessórios; operar equipamentos;
Preparar paciente para exame de diagnóstico ou de tratamento;
Atuar na orientação de pacientes, familiares e cuidadores;
Trabalhar observando as normas de biossegurança.

Técnico em Saúde Bucal:
Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios;
Prevenir doença bucal participando de programas de promoção à saúde, projetos 
educativos e de orientação de higiene bucal;
Confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, animais e artísticas;
Procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista;
Mobilizar capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões 
técnicas;
Executar suas atividades conforme normas e procedimentos técnicos e de 
biossegurança.

Tratador de Animais:
Manejar, alimentar e monitorar a saúde e o comportamento de animais;
Condicionar e adestrar animais;
Tratar sanidade de animais manipulando e aplicando medicamentos e vacinas, 
sob orientação de veterinários e técnicos;
Higienizar animais e recintos;
Aplicar técnicas de inseminação, castração, casqueamento e ferrageamento;
Realizar atividades de apoio, assessorando em intervenções cirúrgicas, exames 
clínicos e radiológicos, pesquisas, necropsias e sacrifícios de animais.

Vigia:
Fiscalizar a guarda do patrimônio público nos próprios municipais;
Percorrer sistematicamente seu local de trabalho, para evitar incêndios, entrada 
de pessoas estranhas e outras anormalidades;
Fazer manutenção simples nos locais de trabalho.
______________________________

ANEXO II–CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENSINO FUNDAMENTAL
PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, FAXINEIRO, 
TRATADOR DE ANIMAIS E VIGIA
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido 
próprio e figurado das palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, verbo. 
Concordância verbal e nominal. Reconhecimento de frases corretas e incorretas.
MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação 
e divisão. Sistema de Medidas Legais. Porcentagem. Sistema monetário 
brasileiro. Resolução de situações problema. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Raciocínio lógico.

PARA O CARGO DE TRATADOR DE ANIMAIS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções de fauna silvestre/ doméstica. Legislação e proteção aos animais 
silvestres/ domésticos. O trato de animais em cativeiro. A alimentação de animais. 
Higiene no trato com animais. Noções sobre risco pessoal a terceiros e aos 
animais. Noções básicas sobre biologia de invertebrados, aves, répteis, 
mamíferos e peixes. Noções básicas de animais domésticos/ silvestres. Noções 
básicas de manejo, captura, comportamento e contenção física de animais. 
Transporte adequado de animais. Limpeza, desinfecção e higiene de ambientes 
em geral. Segurança e higiene do trabalho. Conceitos de guarda responsável e 
alimentação de animais e higiene de recintos.

PARA O CARGO DE VIGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções de Ética Profissional. Sigilo profissional. Tratamento com o bem público e 
com o público em geral. Noções de hierarquia. Noções de segurança; Noções de 
higiene e limpeza. Conhecimento dos utensílios possíveis de utilização para fins 
de proteção do bem público. Atendimento ao público. Relações interpessoais. 
Técnicas e Métodos de Segurança e Vigilância. Prevenção de acidentes. Atitudes 
diante de incêndios (uso de extintores). Telefones públicos de emergência: Pronto 
Socorro. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Poder de polícia. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.

ENSINO MÉDIO 
PARA OS CARGOS DE ALMOXARIFE, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ELETRICISTA 
DE MANUTENÇÃO EM GERAL, ENCANADOR, MOTOBOY, OPERADOR DE 
COMBATE A ZOONOSES, PEDREIRO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM RAIO X E TÉCNICO EM SAÚDE 
BUCAL
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia 
Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância 
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal.Crase. 
Sintaxe.
MATEMÁTICA
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, 
Múltiplos e Divisores; Números Racionais: Operações e Propriedades. Números e 
Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: Razões e Proporções, 
Divisão Proporcional, Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem. Juros 
Simples. Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometria: cálculo de 
área e cálculo de volume. Raciocínio Lógico.

PARA O CARGO DE ALMOXARIFE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Uso de equipamentos de escritório. Agenda. Noções de rotinas da área 
administrativa. Ética profissional e sigilo profissional. Redação Oficial: Manual de 
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Redação da Presidência da República.Formas de tratamento e abreviação mais 
utilizadas. Gestão de estoques. Recebimento e armazenagem: Entrada. 
Conferência. Objetivos da armazenagem. Critérios e técnicas de armazenagem. 
Arranjo físico (leiaute). Distribuição de materiais: Características das modalidades 
de transporte. Estrutura para distribuição. Gestão patrimonial: Tombamento de 
bens. Controle de bens. Inventário. Alienação de bens.  Alterações e baixa de 
bens. Noções de arquivologia. Arquivística: princípios e conceitos. Legislação 
arquivística. Gestão de documentos. Protocolo: recebimento, registro, 
distribuição, tramitação e expedição de documentos. Arquivamento de 
documentos: Classificação de documentos de arquivo. Arquivamento e 
ordenação de documentos de arquivo. Tabela de temporalidade de documentos 
de arquivo. Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. 
Preservação e conservação de documentos de arquivo. Triagem e eliminação de 
documentos e processos. Digitalização de documentos. Controle de qualidade da 
digitalização. Acesso à Informação: Lei nº 12.527/2011. Conhecimentos em 
Informática: MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, área 
de transferência, ícones, barra de tarefas e ferramentas, comandos e 
recursos;unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e pastas; uso dos 
menus, programas e aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de 
aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais recentes. MS-Word 2010 ou versões 
mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; editoração e 
processamento de textos; propriedades e estrutura básica dos documentos; 
distribuição de conteúdo na página; formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; 
impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, 
etiquetas, mala-direta; caixas de texto. MS-Excel 2010 ou versões mais 
recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; funcionalidades e 
estrutura das planilhas; configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas, 
tabelas e gráficos; formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão; 
inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; controle de quebras e 
numeração de páginas; validação de dados e obtenção de dados externos; 
filtragens e classificação de dados. Correio Eletrônico: comandos, atalhos e 
recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio de mensagens; anexação de 
arquivos; modos de exibição; organização de e-mails, gerenciador de contatos. 
Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais 
navegadores; navegação e princípios de acesso à internet; downloads; conceitos 
de URL, links, sites, vírus, busca e impressão de páginas.

PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Atendimento ao público. Uso de equipamentos de escritório. Agenda. Noções de 
rotinas da área administrativa. Ética profissional e sigilo profissional. Redação 
Oficial: Manual de Redação da Presidência da República.Formas de tratamento e 
abreviação mais utilizadas. Gestão de estoques. Recebimento e armazenagem: 
Entrada. Conferência. Objetivos da armazenagem. Critérios e técnicas de 
armazenagem. Arranjo físico (leiaute). Distribuição de materiais: Características 
das modalidades de transporte. Estrutura para distribuição. Gestão patrimonial: 
Tombamento de bens. Controle de bens. Inventário. Alienação de bens.  
Alterações e baixa de bens. Noções de arquivologia. Arquivística: princípios e 
conceitos. Legislação arquivística. Gestão de documentos. Protocolo: 
recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. 
Arquivamento de documentos: Classificação de documentos de arquivo. 
Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo. Tabela de temporalidade 
de documentos de arquivo. Acondicionamento e armazenamento de documentos 
de arquivo. Preservação e conservação de documentos de arquivo. Triagem e 
eliminação de documentos e processos. Digitalização de documentos. Controle 
de qualidade da digitalização. Acesso à Informação: Lei nº 12.527/2011. 
Conhecimentos em Informática: MS-Windows 7 ou versões mais recentes: 
área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e ferramentas, 
comandos e recursos;unidades de armazenamento; conceito de pastas, 
diretórios, arquivos e atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e 
pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; painel de controle; interação 
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais recentes. MS-
Word 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, 
atalhos e recursos; editoração e processamento de textos; propriedades e 
estrutura básica dos documentos; distribuição de conteúdo na página; 
formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; impressão; inserção de 
objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas, mala-direta; caixas 
de texto. MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, 
comandos, atalhos e recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; 
configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas, tabelas e gráficos; 
formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão; inserção de 
objetos/imagens; campos predefinidos; controle de quebras e numeração de 
páginas; validação de dados e obtenção de dados externos; filtragens e 
classificação de dados. Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso 
do correio eletrônico; preparo e envio de mensagens; anexação de arquivos; 
modos de exibição; organização de e-mails, gerenciador de contatos. Internet: 
barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; 
navegação e princípios de acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links, 
sites, vírus, busca e impressão de páginas.

PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos Específicos: Ética profissional: Código de Ética e Legislação 
profissional do COFEN e COREN e relações humanas. Noções básicas de 
anatomia e fisiologia humanas. Admissão, alta. Técnicas básicas de enfermagem: 
sinais vitais, higiene, conforto e segurança, preparo e desinfecção do leito, 
transporte, enteroclismas, tratamento de feridas e curativos, oxigenoterapia e 
nebulização, hidratação, coleta de material para exames laboratoriais, ataduras, 
crioterapia e termoterapia, cuidados com a pele, sondagens e drenos, 
procedimentos pós-morte, prontuário e anotação de enfermagem, utilização de 
equipamentos: eletrocardiógrafo e desfibrilador. Noções de Farmacologia, efeitos 
gerais e colaterais, cálculo de soluções: vias de administração de medicamentos. 
Atuação do técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e 

pós operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque, 
queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação cardiopulmonar. Controle 
de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, central de material esterilizado: 
objetivos, métodos e procedimentos específicos de preparo, desinfecção e 
esterilização de materiais. Enfermagem obstétrica e ginecológica. Enfermagem 
neonatal e pediátrica. Enfermagem em saúde pública: Programas de atenção à 
saúde da mulher, criança, adolescente, prevenção, controle e tratamento de 
doenças crônicodegenetarivas, infectocontagiosas, doenças sexualmente 
transmissíveis e Programa de imunização e rede de frios, conservação de 
vacinas, esquema básico de vacinação, vias de administração. Organização dos 
Serviços de Saúde do Brasil - Sistema Único de Saúde: Princípios e diretrizes do 
SUS, financiamento do SUS; Legislação do SUS; Normatização Complementar 
do SUS. O Programa de Saúde da Família. Vigilância à saúde: perfil 
epidemiológico, vacina, endemias e epidemias.

PARA O CARGO DE ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1.Noções de Eletricidade: constituição da matéria; condutores; isolantes; carga 
elétrica; campo elétrico; potencial elétrico; diferença de potencial; corrente 
elétrica; energia elétrica; potência elétrica e resistores. 2.Noções de 
Eletromagnetismo. 3.Circuitos elétricos monofásicos e trifásicos. 4.Medidas 
elétricas e utilização de instrumentos de medidas. 5.Acionamentos de máquinas 
elétricas. 6.Dispositivos de proteção de equipamentos e do sistema elétrico. 
7.Implantação, funcionamento e tipos de sistemas de aterramento. 8.Instalações 
elétricas de baixa tensão e a norma brasileira ABNT NBR-5410. 9.Segurança no 
Trabalho: NR10 básica e complementar, utilização dos Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI, e dos Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.

PARA O CARGO DE ENCANADOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Linha de tubos e conexões de PVC roscável e soldável; Linha de tubos e conexões 
de PVC esgoto, série normal e reforçada; Linha de tubos e conexões de PVC para 
águas pluviais; Linha de tubos e conexões de CPVC, COBRE, PPR e PEX; 
Determinação de comprimento de tubos; Leitura e interpretação de projetos 
hidráulicos e sanitários; Tubulações subterrâneas e aéreas; Materiais utilizados 
na soldagem de PVC, junta elástica em PVC, na vedação das roscas em PVC, na 
soldagem de CPVC, na termofusão em PPR e na soldagem de COBRE; Execução 
de juntas de termo fusão em PPR; Execução de juntas em PEX; Dispositivos 
hidráulicos e sanitários; Instalação de caixa d'água; Instalação de água fria em 
banheiro; Instalação de água quente em banheiro; Instalação de sistema 
hidráulico de bombeamento; Instalação de sistema hidráulico de pressurização; 
Fixação de tubulações hidráulicas e sanitárias; Instalação de esgoto e ventilação 
em banheiro; Instalação de águas pluviais; Noções de declividade; Execução de 
diagnóstico em instalações hidráulica e sanitária; Manutenção em componentes 
hidráulicos; Execução de teste de estanqueidade; Linhas de louças sanitárias e 
dispositivos hidráulicos; Instalação e ajuste de equipamentos sanitários, 
acessórios e acabamentos; Execução de teste de estanqueidade em 
equipamentos sanitários e acessórios; Identificação de falhas em equipamentos e 
acessórios; Execução de marcação, cortes e furos em paredes e pisos; Higiene e 
segurança no trabalho.

PARA O CARGO DE OPERADOR DE COMBATE A ZOONOSES
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções básicas sobre zoonoses e animais, e/ou insetos transmissores, tais como: 
ratos (leptospirose, tifo murino, peste bubônica e hepatite. Mosquitos como o 
“Aedes Aegypti” – dengue). Baratas, moscas, pulgas, formigas, etc. Noções sobre 
o controle de animais e insetos (desratização e desinsetização). Combate a 
insetos e peçonhentos. Noções sobre as espécies de roedores e de raticidas 
anticoagulantes de dose única e dose múltipla nas formas de pó, peletizado e 
parafinado. Localização de foco de roedores. Inseticidas organo-fosforados e 
piretróides. Noções sobre higiene e necessidade da utilização de equipamentos 
de segurança. Manuseio de animais de grande e pequeno porte.

PARA O CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Contabilidade pública: conceitos gerais; campo de aplicação; Regimes contábeis; 
técnicas de registro e de lançamentos contábeis; Plano de contas; balanço 
orçamentário, financeiro e patrimonial; Orçamento público: conceitos gerais; 
processo de planejamento; princípios; ciclo orçamentário; orçamento por 
programas; Receita pública: conceito; classificação; estágios; escrituração 
contábil; Despesa pública: conceito; classificação; estágios; restos a pagar; 
Regime de adiantamento: conceito; finalidades; controle dos adiantamentos; 
Patrimônio público: conceito; bens; direitos e obrigações das entidades públicas; 
variações patrimoniais; variações ativas e passivas; Créditos adicionais: conceito; 
classificação; autorização e abertura; vigência; indicação e especificação de 
recursos. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.

PARA O CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1 – COMPUTADORES: Noções Básicas de Montagem e Instalação de 
Computadores; Organização e Arquitetura de Computadores; Componentes de 
um Computador (hardware e software). Sistemas Operacionais: Funções Básicas 
– MS Windows SERVER 2003/2008, Windows 10, Windows 7 e Linux, Banco de 
Dados: Organização de Arquivos e Métodos de Acesso; Sistemas Gerenciadores 
de Bancos de Dados. Rede de Computadores: Fundamentos de Comunicação de 
Dados; Meios Físicos; Protocolos de Serviços; Arquitetura Cliente-servidor; 
Conceitos de Internet e Intranet, Estruturas de Comunicação LAN e WAN, 
Serviços de Comunicação IP coorporativos, Suíte de Aplicativos Microsoft Office, 
Planilha Eletrônica, Editor de Texto, Editor de Apresentações. Segurança: Backup, 
Antivírus e Firewall. 2 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES: Conceitos 
básicos; Sistemas de numeração. Organização de memória. Sistemas 
Operacionais: Conceitos básicos; Sistemas operacionais de rede; Instalação e 
configuração de softwares em ambiente Micro Windows (a partir do Windows 7 



Professional); Distribuições Linux; Instalação e configuração de softwares em 
ambiente Linux. Banco de Dados; Proteção ao meio ambiente: Utilização de 
materiais, conservação, descarte e impactos ambientais. Conceitos básicos em 
projetos e desenvolvimento de websites, linguagens HTML, CSS, Java Script e 
XHTML; noção e definição de browsers de Internet e utilização de imagens padrão 
web (JPG, GIF, BITMAP e PNG); conhecimento nos softwares para criação, 
animação e diagramação de websites: Noções de Linguagem PHP e Linguagem 
SQL. Computadores padrão Desktop (computador de mesa): arquitetura e 
funcionamento, características de componentes de hardware (placas, memória 
RAM, barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada e saída, instalação e 
configuração de periféricos. Instalação, configuração, limpeza e manutenção de 
microcomputadores e impressoras a jato de tinta e laser. Instalação e 
configuração dos Sistemas Operacionais Windows (7 e 10) e Linux (Ubuntu). 
Suíte de aplicativos para uso em escritório e doméstico (pacote MS-Office e Libre 
Office), instalação e configuração de browsers (Internet Explorer, Google Chrome 
e Mozilla Firefox) conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
Noções de redes de computadores: Topologias lógicas e físicas, protocolos 
TCP/IP, DNS, TELNET, FTP e HTTP, serviços (DHCP, DNS, WINS), administração 
de contas de usuários, fundamentos e manutenção de infraestrutura de rede local 
(cabeamento, comunicação, placas de redes), instalação e configuração de 
dispositivos de rede (Hub, Roteadores, Wireless, Modem, Switch). 

PARA O CARGO DE TÉCNICO EM RAIO X
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Anatomia e técnicas radiológicas: crânio, mastóides e sela turca, coluna cervical, 
torácica, lombo-sacra e do cóccix, bacia e articulações locais, membros inferiores 
e superiores, tórax, abdome. Atitude ética e profissional do Técnico em Radiologia. 
Efeitos biológicos das radiações e meios de proteção. Identificação dos 
equipamentos radiológicos, seus componentes e acessórios, utilização e 
funcionamento. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Processamento de 
filme radiológico. Conhecimento em Saúde Pública: Constituição Federal 1988 - 
Art. 196 a 200; Lei 8.080/90; Lei 8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 - NOAS 
01/2002; Manual Técnico Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS - Ministério da 
Saúde 2006, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS. RESOLUÇÃO CONTER N.º 02, DE 
10 DE MAIO DE 2005 e alterações. LEI Nº 7.394, DE 29 DE OUTUBRO DE 1985 e 
alterações. Exames Contrastados. Tomografia Computadorizada, Ressonância 
Magnética, Radioterapia, Mamografia e demais exames.

PARA O CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Formação e educação permanente em Técnico de Saúde Bucal - TSB e outros 
programas de saúde. Educação em saúde para promoção de saúde e prevenção 
de doença bucal. Processo Saúde/Doença – levantamentos epidemiológicos: 
noções de vigilância à Saúde. Técnicas de higiene bucal, prevenção de doenças 
bucais. Biofilme: técnica de remoção; princípios de inserção e distribuição de 
material odontológico em restauração dentária. Remoção de suturas. Antissepsia; 
isolamento de campo operatório e inserção de material forrador e restaurador no 
preparo cavitário. Aplicação tópica de flúor. Tomadas radiográficas intraorais e 
fotográficas. Noções de biossegurança. Noções de cirurgia. Noções de radiologia. 
Organização do consultório odontológico e atendimento ao paciente. Preparação 
das mesas, bandejas e instrumentos na clínica. Instrumentação junto ao campo 
operatório. Noções de anatomia e fisiologia geral. Noções de anatomia e fisiologia 
bucal. Escovação supervisionada. Noções de utilização de evidenciadores de 
placa bacteriana. Noções sobre uso de dentifrícios, fio dental, escova dental e 
interdental. Conservação e manutenção de materiais e instrumentais. Primeiros 
socorros. Isolamento absoluto. Técnicas de controle de placa e remoção supra 
gengival de biofilme e polimento coronário. Procedimentos restauradores diretos: 
indicação, técnicas e controle de qualidade. Ética profissional; aspectos 
ergonômicos aplicados ao trabalho em odontologia.

ENSINO SUPERIOR 
PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia 
Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância 
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal.Crase. 
Sintaxe.

PARA OS CARGOS DECIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO 
OBSTETRA, FARMACÊUTICO, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA E 
PSICÓLOGO
MATEMÁTICA
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, 
Múltiplos e Divisores; Números Racionais: Operações e Propriedades. Números e 
Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: Razões e Proporções, 
Divisão Proporcional, Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem. Juros 
Simples. Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometria: cálculo de 
área e cálculo de volume. Raciocínio Lógico.

PARA TODOS OS CARGOS DE MÉDICO
POLÍTICAS DE SAÚDE
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e 
bases da implantação. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. 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. Estratégias de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. Programa de Saúde da Família – PSF. Preenchimento de 
Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal nº 10.216/2001. Art. 196 a 200 da 
Constituição Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8.142 de 28/12/90. Decreto 
nº 7.508 de 28 de junho de 2011. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
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EDITAIS
Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – 
NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-
SUS 01/02.

PARA O CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Saúde Pública: índices, sistema de atendimento. Bioética em Odontologia. 
Diagnóstico das principais doenças bucais. Noções sobre terapêutica 
odontológica. Semiologia em saúde Bucal- exame clínico, anamnese, 
exames complementares e diagnóstico das afecções da boca. AIDS - 
consequências na cavidade oral. Procedimentos básicos de dentística 
operatória e restauradora: técnica e tipos de preparo, materiais dentários. 
Oclusão. Prevenção: higiene dental, selantes, técnica invasiva e aplicação 
de flúor (tópico e sistêmico). Farmacologia: anestésicos, anti-inflamatórios 
e antibioticoterapia. Periodontia: tipo e classificação das doenças, 
raspagem e procedimentos básicos. Pediatria: tipos de preparo, material 
forrador e restaurador, traumatologia. Cirurgia, Pronto atendimento: 
urgência e emergência. Endodontia: diagnóstico e tratamento das lesões 
endodônticas. Métodos de desinfecção e esterilização. Noções de 
biossegurança em odontologia. Código de Ética Odontológica.

PARA OS CARGOS DE ENFERMEIRO E ENFERMEIRO OBSTETRA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Código de Ética Profissional. Lei do exercício profissional. Política de Saúde: 
Diretrizes, princípios e bases da implantação do SUS. Atenção Básica no Sistema 
Único de Saúde. Vigilância em Saúde. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Promoção da Saúde. Enfermagem em saúde comunitária. 
Sistematização da assistência de enfermagem. Administração do serviço de 
enfermagem: características, objetivos, planejamento, organização, comando, 
controle, avaliação e treinamento em serviço. Sinais Vitais. Avaliação de saúde. 
Assepsia e controle de infecções. Manejo da dor. Higiene, sono e nutrição. 
Oxigenação. Sondas. Integridade da Pele e cuidados das feridas. Equilíbrio 
Hídrico, Eletrolítico e Acidobásico. Administração de medicamentos. Assistência à 
criança: recém-nascido normal, prematuro e de alto risco, puericultura, controle de 
nascimento e desenvolvimento. Assistência à mulher: da reprodução humana ao 
trabalho de parto e puerpério. Assistência a portadores de problemas clínicos e 
cirúrgicos. Assistência ao idoso. Assistência em psiquiatria. Assistência nas 
doenças crônico-degenerativas. Assistência nas urgências e emergências: 
primeiros socorros, hemorragias, choques, traumatismos. Desinfecção e 
esterilização: conceitos, procedimentos, materiais e soluções utilizadas, 
cuidados, tipos de esterilização, indicações. Conhecimentos de anatomia, 
fisiologia, microbiologia, embriologia, farmacologia, imunologia. Doenças 
transmissíveis, DSTs, medidas preventivas. Imunização (rede de frio, tipos de 
vacinas, conservação e armazenamento, validade, dose e via de administração, 
esquema de vacinação do Ministério da Saúde).

PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Sistema Único de Saúde: Legislação, Estruturação e Princípios; Ciclo da 
Assistência Farmacêutica: Seleção, Programação, Aquisição, Armazenamento, 
Distribuição, Dispensação; Boas Práticas Farmacêuticas; Avaliação de Áreas 
Físicas e Condições de Armazenamento; Logística de Abastecimento de 
Farmácias: Ponto de Requisição, Estoque Mínimo, Estoque Máximo; Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais, Comissão de Farmácia e Terapêutica, 
Padronização de Medicamentos; Uso Racional de Medicamentos; Política 
Nacional de Medicamentos e Componentes da Assistência Farmacêutica; Hórus – 
Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica; Farmacologia Geral, 
Farmacotécnica, Farmacocinética, Farmacodinâmica: Definições, Princípios 
Gerais, Objetivos, Classificações e Conceitos; Vias de Administração de 
Medicamentos; Farmácia Hospitalar; Sistemas de Dispensação de 
Medicamentos; Interações Medicamentosas e Reações Adversas a 
Medicamentos; Fracionamento e Manipulação de Medicamentos; 
Farmacovigilância; Farmacoeconomia; Educação em Saúde; Epidemiologia e 
Saúde Pública; Parasitoses de Interesse na Saúde Pública; Fitoterápicos do 
Sistema Único de Saúde; Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde; Atenção Farmacêutica e Assistência Farmacêutica; Legislação 
Farmacêutica: Código de Ética Profissional, Lei 3820/1960, Lei 5991/1973, Lei 
13.021/2014; Lei 9787/1999: Medicamentos Genéricos; Portaria 344/1998: 
Medicamentos Sujeitos ao Controle Especial.

PARA O CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental). Agravos à 
saúde provocados por alimentos (intoxicações e infecções). Bioestatística. Clínica 
médico-cirúrgica veterinária. Doenças infectocontagiosas dos animais 
domésticos. Epidemiologia e saúde pública veterinária. Farmacologia e 
terapêutica médico-veterinária. Higiene e higienização de estabelecimentos e de 
alimentos. Fisiologia dos animais domésticos. Inspeção e tecnologia de produtos 
de origem animal. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Legislações 
sanitárias (federal e estadual/SP). Manejo de animais de pequeno e médio portes. 
Medidas de controle urbano de animais de fauna Sinantrópica. Medidas de 
controle urbano de animais domésticos. Microbiologia e imunologia. Nutrição 
animal. Parasitologia médico-veterinária. Patologia médico-veterinária. 
Reprodução e fisiologia da reprodução animal. Toxicologia. Zoonoses. Zootecnia. 
Código de Ética Profissional.

PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Alimentos: conceito, classificação e composição. Microbiologia dos Alimentos. Os 
nutrientes e seu metabolismo. Qualidade dos alimentos. Administração de 
Serviços de Alimentação.  Saneamento e segurança alimentar, limpeza e 
sanitização. Aspectos físicos dos serviços de alimentação, equipamentos para 
cozinhas institucionais, programas de alimentação para coletividades, 
organização de lactários. Elaboração de cardápios. Preparo, conservação e 



acondicionamento dos alimentos. Avaliação alimentar e nutricional. Desvios 
nutricionais e doenças associadas às carências, aos excessos e a erros 
alimentares. Obesidade e desnutrição. Nutrição e saúde pública: epidemiologia 
nutricional, diagnóstico do estado nutricional de populações, nutrição e infecções, 
vigilância nutricional, atividades de nutrição em programas integrados de saúde 
pública. Interação entre alimentos e fármacos. Doenças de origem alimentar. 
Dietoterapia por patologia. Técnica dietética. Dietas progressivas hospitalares. 
Terapia nutricional do paciente cirúrgico. Nutrição Materno Infantil. Nutrição na 
adolescência. Nutrição para idosos. Transtorno alimentares. Alergia e intolerância 
alimentar. Tratamento nutricional clínico. Código de Ética Profissional. Plano de 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde – PGRSS. Legislação do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar.

PARA O CARGO DE PSICÓLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Problemas específicos. SUS: Princípios e Diretrizes. Políticas de saúde no Brasil. 
Psicodiagnóstico. Avaliação Psicológica: Fundamentos da medida psicológica. 
Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação dos 
resultados. Reforma Psiquiátrica e organização dos serviços: rede de atenção 
psicossocial. Práticas terapêuticas com família e comunidade. Trabalho em 
equipe de referência. Avaliação psicológica incluindo as vulnerabilidades sociais 
(criança de rua, violências domésticas e sexuais, conflito com a lei e liberdade 
assistida, portadores de HIV, alcoolismo e outras drogas, pacientes psiquiátricos, 
deficiências físicas e mentais). Psicoterapias individuais e de grupo. 
Acompanhamento Terapêutico. Clínica: Utilização das técnicas de avaliação na 
prática clínica. Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento normal e 
patológico: desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente e 
adulto. Saúde coletiva: Políticas de saúde mental. Saúde mental e família. Saúde 
mental e trabalho. Equipes de saúde mental. As inter-relações familiares: 
orientação psicológica da família. A criança e a separação dos pais. A constituição 
do objeto libidinal. Patologia das relações objetais. Os danos psicológicos 
decorrentes da privação. O psicólogo e a criança vitimizada. Atuação do psicólogo 
no processo de adoção. O poder público e a criança e o adolescente. O papel do 
psicólogo na equipe multidisciplinar. Noções de proteção à criança e ao 
adolescente.

PARA O CARGO DE MÉDICO ANESTESISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO CARDIOLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO CLINICO GERAL
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO DERMATOLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO DO TRABALHO
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO GERIATRA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO INFECTOLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
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Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO MASTOLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO NEONATOLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO NEUROLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO ORTOPEDISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO PNEUMOLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 

infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO PROCTOLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO PSIQUIATRA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO REUMATOLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO SOCORRISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO UROLOGISTA
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.
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PARA O CARGO DE MÉDICO VASCULAR
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. 
Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. 
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, 
infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. 
Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, 
pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abscesso. Exame periódico de saúde. 
Promoção da Saúde. Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

____________________________________________

ANEXO III
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E/OU 

SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL
Concurso Público nº 01/2020 –AMS-IS

Dados do candidato:

NOME:  
INSCRIÇÃO:  RG:  

CARGO:  
TELEFONE:  CELULAR:  

 

CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA?              S̈IM                         N̈ÃO 

 
Se sim, especifique a deficiência: _________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Nº do CID: ____________ 
 

Nome do médico que assina do Laudo: ____________________________________________________________________ 
 

Nº do CRM: ___________ 
 

 

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA? S̈IM   N̈ÃO 

 
 ̈SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA) 
 ̈MESA PARA CADEIRANTE 
 ̈SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADEIRANTE 
 ̈LEDOR 
 ̈TRANSCRITOR 
 ̈PROVA EM BRAILE 
 ̈PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24) 
 ̈INTERPRETE DE LIBRAS 
 ̈OUTRA. QUAL?_____________________________________________________________________________________ 

 
                               _____________________________________________________________________________________ 
 

 
ATENÇÃO: Esta declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser 
encaminhados via Sedex ou carta com aviso de recebimento para a empresa RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada na Rua Inácio Ribeiro, 
993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - SP, até o dia útil subsequente ao 
término das inscrições, na via original ou cópia reprográfica, conforme disposto no 
Capítulo 5 do Edital.

Itapecerica da Serra, ______ de ____________________ de20___.

_______________________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO

Concurso Público nº 01/2020 – AMS-IS
Dados do candidato:

NOME:  
INSCRIÇÃO:  RG:  

CPF:  
CARGO:  
TELEFONE:  CELULAR:  

 

Assinale a condição para solicitação da isenção da taxa de inscrição: 

 

S̈ER DOADOR DE SANGUE (nos termos do subitem 4.1.1 do edital do concurso) - Lei Municipal nº 
2.004/2009  

 

 

E u ,  
________________________________________________________________
_____, portador(a) da cédula de 

identidade nº ___________________________, venho por meio desta, requerer 
isenção da taxa de inscrição amparado(a) pela  legislação municipal de 
Itapecerica da Serra/SP.
Declaro, sob as penas da Lei, e, para os devidos fins, que me enquadro nas 
NORMAS PARA OBTENÇÃO DA ISENÇÃO DA TAXA pela legislação do município 
de Itapecerica da Serra/SP. Atesto que as informações apresentadas por mim são 
verdadeiras e que estou ciente de que se for constatado omissão de informações e 
(ou) apresentação de informações inverídicas e (ou) falsificação e (ou) fraude da 
documentação por mim apresentada, será considerada nula a isenção de 
pagamento de taxa de inscrição, bem como estarei sujeito às penalidades da Lei.
Declaro, ainda, que se deferida a minha solicitação de isenção da taxa de inscrição 
no Concurso para a opção indicada acima, estou ciente de que a mesma 
representa a formalização da minha inscrição. 
Firmo, por meio da presente, minha aceitação e tácita ciência das normas e 

condições estabelecidas no Edital, sobre as quais não poderei alegar 
desconhecimento.

Itapecerica da Serra, ______ de ____________________ de 20___.

_______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

ATENÇÃO: Este formulário e a respectiva documentação comprobatória deverão 
ser encaminhados por SEDEX ou correspondência com registro de Aviso de 
Recebimento (AR), à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., 
localizada à Rua Inácio Ribeiro, 993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - 
SP CEP 13670-000, identificando no envelope: “Isenção para a AMS-IS - 
Concurso Público Edital 01/2020, até o dia 29 de janeiro de 2020, conforme 
disposto no Capítulo 4 do Edital.

ANEXO V - FORMULÁRIO DE RECURSO
Concurso Público nº 01/2020 – AMS-IS

À Comissão Organizadora do Concurso Público 
Dados do candidato:

NOME:  
INSCRIÇÃO:  RG:  

CARGO:  
TELEFONE:  CELULAR:  

 Assinale o tipo de recurso: 
X RECURSO 

 CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 

 CONTRA O INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 CONTRA O INDEFERIMENTO DA CONCORRÊNCIA NAS VAGAS RES. ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 CONTRA O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL  

 CONTRA GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA 

 CONTRA NOTA DA PROVA OBJETIVA 

 CONTRA NOTA DE TÍTULOS 

 CONTRA NOTA DA PROVA PRÁTICA  

 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO  

 
Justificativa do candidato – Razões do Recurso:
 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 
 
 Preencher em letra de forma legível ou à máquina.
 
Itapecerica da Serra, ______ de ____________________ de20___.

   
Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 

 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO - Concurso Público nº 01/2020 – AMS-IS 

 

NOME:  
INSCRIÇÃO:  RG:  

CARGO:  
 

Assinale o tipo de recurso: 
X RECURSO 

 CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 
 CONTRA O INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 CONTRA O INDEFERIMENTO DA CONCORRÊNCIA NAS VAGAS RES. ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 CONTRA O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL  
 CONTRA GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA 
 CONTRA NOTA DA PROVA OBJETIVA 
 CONTRA NOTA DE TÍTULOS 
 CONTRA NOTA DA PROVA PRÁTICA  
 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO  

 
Itapecerica da Serra, ______ de ____________________ de20___.

   
Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 

 

ANEXO VI
 FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULO 

Concurso Público nº 01/2020 – AMS-IS
Dados do candidato: 

NOME:  
CARGO:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

TELEFONE:  CELULAR:  
 

 
 
Relação de Documentos entregues (Assinalar com um ‘X’): 
 

T̈ítulo de Doutor. 

Especificação: 

 
 

 ̈Título de Mestre. 

Especificação: 

 
 

 ̈1) Pós-Graduação lato sensu. 

Especificação: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ̈2) Pós-Graduação Residência Médica. 

 Especificação: 
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ATENÇÃO: Somente serão pontuados os documentos constantes da relação 
acima, 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 Escrita Objetiva. 

Itapecerica da Serra, ______ de ____________________ de20___.

_______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2020

A Superintendente da Autarquia Municipal de Saúde - IS - AMS-IS faz saber que 
realizará, por meio da empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., sob 
supervisão da Comissão de Supervisão e Acompanhamento nomeada por meio das 
Portarias nº 224/2019 e 225/2019, em datas, locais e horários a serem oportunamente 
divulgados, Concurso Público regido de acordo com o Art.37 da Constituição Federal de 5 de 
outubro de 1988, Lei Federal nº11.350/06 com respectivas atualizações, Lei Complementar 
Nº 36/2016, Lei Orgânica Municipal e as demais Leis Municipais em vigor, destinado ao 
provimento de vagas para o Cargo descrito na Tabela I, especificada no Capítulo 1 do 
Concurso Público deste edital, bem como para formação de cadastro reserva.
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que 
ficam fazendo parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DO CONCURSO PÚBLICO

1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, no Cargo indicado no 
presente edital e dos que vagarem, pelo Regime Estatutário dos Servidores Públicos do 
Município de Itapecerica da Serra, bem como formação de cadastro reserva, dentro do prazo 
de validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos, a contar da data 
da homologação do certame, a critério da AMS-IS.
1.2. As vagas oferecidas são para o município de Itapecerica da Serra/SP.
1.3. O Cargo, a unidade de saúde, a área/ micro área de abrangência, as vagas, o 
detalhamento da área, o salário inicial, a carga horária, os requisitos mínimos exigidos e a 
taxa de inscrição são os estabelecidos na Tabela I de Cargo, especificada abaixo.
1.4. As atribuições do Cargo estão descritas no Anexo I, deste Edital.
1.4.1.Para o exercício das atribuições do cargo de Agente Comunitário de Saúde é 
obrigatório o candidato ter concluído, com aproveitamento, o curso introdutório (vide 
Capítulo 10 deste Edital) administrado pela AMS-IS.
1.5. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário 
oficial de Brasília/DF.

TABELA I – CARGO, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS , TAXA DE INSCRIÇÃO, 
SALÁRIO INICIAL, CARGA HORÁRIA, UNIDADE DE SAÚDE, ÁREA/ MICRO ÁREA 

DE ABRANGÊNCIA,VAGAS, DETALHAMENTO DA ÁREA

Ensino médio 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 

 

Requisitos mínimos exigidos: Ensino médio completo, residir na área/ micro área de abrangência da unidade de saúde para qual se inscreveu 
desde a data da publicação do edital deste Concurso e permanecer residindo em todo o período que ocupar este Cargo. 

 

Taxa de Inscrição: R$ 45,00 

 

Salário inicial: R$ 1.400,00 

 

Carga horária semanal: 40 horas 

 
Unidade de 

Saúde 
Área/ micro área de 

Abrangência 
Total de 
vagas 

Vagas reservadas às 
pessoas com 

deficiência 
Detalhamento da Área/ micro área de abrangência 

Potuverá 

Área 01 – micro 
área 02 

01 -- 

Estrada Ferreira Guedes,  

Estrada Francisco Hengles,  

Rua Roberto Antonio Rainha,  

Rua Jaboticabeira,  

Estrada Ipê Amarelo,  

Estrada Violeta,  

Rua das Acácias,  

Estrada dos Tanabé,  

Rua Milton Takae,  

Estrada Mato a Dentro 

Área 02 – micro 
área 03 

01 -- 

Rua Xaxim,  

Rua Monte Alegre, 

Rua Amâncio Cremm,  

Estrada dos Esquilos,  

Rua Maria Cintra Domingues 

Analândia 
Área 01 – micro 
área 07 

01 -- 
Av. Presidente Getúlio Vargas (Viela Boi na Brasa até a Viela do Gago) 

Branca Flor 

Área 02 – micro 
área 02 

01 -- 

Rua Tupinambás,  

Rua Condor,  

Rua Bagé,  

Rua Vicente Dutra (lado direito começando da Rua Tupinambás até a 

Rua Pelotas, lado esquerdo começando da Rua Tupinamás até a Rua 

Tenente Portela),  

Rua Vera Cruz (lado direito e lado esquerdo começando na Rua Cerro 

Largo até a Rua Tenente Portela),  

Rua Cruzeiro do Sul (lado direito e lado esquerdo, começando da Rua 
Cerro Largo até a Rua Tenente Portela) 

Área 03 – micro 
área 03 

01 -- 

Rua Andradina (lado direito),  

Rua Pereira Barreto (lado direito), 

 Rua Araçatuba (lado direito),  

Rua Rio de Janeiro (lado direito e lado esquerdo começando na Rua 

Araçatuba),  

Rua Mirandópolis (lado direito e lado esquerdo começando na Rua 

Araçatuba), Rua Nova Independência (lado direito e lado esquerdo 

começando na Rua Araçatuba),  

Rua Val Paraíso (lado direito e lado esquerdo começando da Rua 
Araçatuba). 

 

Crispim 

Área 01 - Micro área 01 01 -- 

Rua Crispim Rodrigues de Andrade, 

Rua Geraldino Pereira de Menezes, 

Rua Luís Antonio dos Santos,  

Viela São João, 

Rua Maria Sayeg,  

Rua Aristides Pires de Andrade,  

Rua Ezequiel Macedo,  

Rua Macedo, Vielas 01, 02, 03, 04, 06 e 08,  

Rua Zilah Ferreira da Silva 

Área 01 - Micro área 04 01 -- 

Rua Solimões nº 2247 ao nº 2550,  

Viela Solimões, 

Viela Noé Brejola Filho 

Rua Onofra da Silva Crispim,  

Viela 09,  

Viela Onofra,  

Rua Valdomiro Alves dos Santos, 

Rua Horácio Nardes de Oliveira. 

Área 02 - Micro área 01 01 -- 

Rua João Pedro de Andrade,  

Rua Rogério Pedro de Andrade,  

Rua Santa Emília,  

Rua Palmas,  

Viela Antonio Piu,  

Viela Claro da Luz,  

Viela Viana,   

Área 02 - Micro área 02 01 -- 

Rua Apa,  

Rua Dourado,  

Rua Garça,  

Rua Jupurá,  

Rua Juruá,  

Rua Madeira,  

Rua Purus,  

Rua Rio Negro,  

Rua Tocantins, 

Rua Juruan 

 

Área 02 - Micro área 03  01 -- 

Rua Agenor Vieira de Andrade,  

Viela Bonifácio, 

Viela Miguel Lopes, 

Rua Gilmar Viana, nº 02 ao nº 11, 

Rua dos Girassóis, 

Rua das Hortências, 

Rua José Trapé, 

Rua dos Lirios 

Área 03 - Micro área 01 01 -- 

Chácara Olaria,  

Rua Igarapé nº 20 ao nº 466,  

Rua Macambira,  

Rua Mandacaru,  

Rua Marabá,  

Rua Santarém, 

 Viela da Paz 

Área 03 - Micro área 02 01 -- 

Rua Bom Pastor,  

Rua Marajó,  

Rua Igarapé nº 08 ao nº 440,  

Rua São Luiz,  

Viela Jacarandá,  

Rua Curuça,  

Rua Castanhal 

Área 03 - Micro área 03 01 -- 

Rua Belém,  

Rua Mocajuba,  

Viela Esperança,  

Viela Mocajuba, 

Rua Tarcisio Fernandes da Silva,  

Rua dos Limões,  

Rua Solimões nº1875 ao nº2235 

Área 03 - Micro área 04 01 -- 

Rua Genilson Timóteo Magalhães,  

Rua José da Silva,  

Rua José Hessel,  

Viela Elvira Hessel,  

Viela Hessel,  

Rua Solimões nº28 ao nº 1858 
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Área 04 -  Micro área 01 01 -- 

Rua Apucarana,  

Rua Mandaguari,  

Rua Marialva,  

Rua Maringá, 

Viela Marialva,  

Viela 02,  

Rua Arapongas,  

Rua da Flor,  

Rua Floresta,  

Rua Pedro Alves dos Santos,  

Viela 01, 

Rua São Pedro 

Área 04 - Micro área 02 01 -- 

Rua Ceci,  

Estrada do Crispim nº 05 ao nº 43,  

Rua João Antonio de Oliveira, 

Viela Beija-flor  

Viela Shalon, 

Rua Manoel Jacinto de Andrade,  

Rua Maximino Antonio,  

Rua Poti,  

Rua Três Chaves,  

Viela Liberdade,  

Área 04 - Micro área 03 01 -- 

Rua Serra Linda,  

Rua Pedra Branca,  

Rua Chile,  

Rua Montreal, 

Rua Nossa Senhora de Fátima, 

Rua Santa Terezinha, 

Rua Santa Luzia, 

Rua Santa Rosa  

Área 04 - Micro área 04 01 -- 

Estrada Jaceguava,  

Rua Nossa Senhora da Conceição,  

Rua Das Africanas, 

Rua Rancho Lindo,  

Rua Dos Jataís,  

Rua Luis Carlos Santos Souza, 

Rodovia José Simões Louro Júnior nº13302 ao nº34000, 

Rua Alaska, 

Rua América do Norte,  

Rua Canadá,  

Rua México,  

Rua Hum 

Horizonte Azul Área 02 – micro área 03 01 -- 

Rua Marginal, 

Rua Vilfedo Pareto, 

Rua América, 

Rua São Cristovão, 

Rua dos Eucaliptos, 

Rua Floral, 

Rua Silvestre,  

Conjunto Habitacional: Quadras 1 e 2 

 

Jardim Jacira 

Área 01 – micro área 01 01 -- 

Rua Galeão,  

Rua Campo de Marte,  

Rua Congonhas, 

Viela 25 

Área 01 – micro área 02 01 -- 

Rua Cumbica,  

Rua Iguatemi,  

Rua Nossa Senhora Aparecida 

Área 01 – micro área 03 01 -- 

Rua Marabá, 

Rua República,  

Travessa Marabá 

Área 01 – micro área 04 01 -- 

Rua Primeiro de Maio,  

Rua João Ferreira de Barros,  

Rua Sete de Setembro,   

Rua Três de Agosto,  

Estrada Abias da Silva – final - n.º 1302 (funilaria) a nº 30 (Prédio Amarelo) 

 

Área 02 – micro área 01 01 -- 

Rua São Pedro,  

Rua Santa Maria,  

Viela São Pedro,  

Viela São Francisco,  

Viela da Paz,  

Viela São Marcos 

Área 02 – micro área 02 01 -- 

Rua Mário Relles,  

Rodovia José Simões Louro Júnior nº 6.000 até nº 32.070 (Posto de Gasolina),  

Travessa Souza Canini 

Rua Soraia 

Área 02 – micro área 03 01 -- 

Rua Jerusalém,  

Travessa Damasco,  

Travessa Cisjordânia,  

Rua Guarani 

Travessa Palestina,  

Travessa Judéia 

Área 02 – micro área 04 01 -- 

Rua São José,  

Rua Felisberto do Prado Novaes,  

Rua Isaias do Prado,  

Rua Benedita da Silva 

Área 03 – micro área 01 01 -- 

Rua Manoel Marques da Silveira,  

 Rua Capitão Matheus,  

Viela Campo Silva,  

Viela Odília Alves do Nascimento, 

Travessa Belém 

Área 03 – micro área 02 01 -- 

Rua Tancredo de Almeida Neves,  

Rua José Moraes de Vasconcelos,  

Rua Herbert de Souza,  

Rodovia José Simões Louro Júnior nº 39 ao nº 13. 002(Mecânico) 

Área 03 – micro área 03 01 -- 
Rua Juscelino Pinheiro de Sá (Viela I e II), 

Rua Antonio Meneciano 

Área 03 – micro área 04 01 -- 

Estrada Abias da Silva nº 315 ao nº 900  

Rua Manoel Gonçalves Neves, 

Rua Plínio Dias n.º 309 a nº14 ( lado direito sentido São Paulo)  

Rua São Cristovão 

Área 04 – micro área 01 01 -- 

Rua Adão Antonio de Morais,  

Rua dos Coqueiros,  

Viela dos Coqueiros 

 

Área 04 – micro área 02 01 -- 

Estrada dos Francos nº 27 ao nº 81 (depósito J A), 

Travessa dos Pinheiros, 

Travessa das Palmeiras,  

Travessa dos Eucaliptos,  

Travessa Aristeu,  

Rua Da União,  

Rua Dos Oliveiras,  

Rua Das Bromélias,  

Rua Da Acácias. 

Área 04 – micro área 03 01 -- 

Estrada da Ligação nº 30 ao nº 50, 

Rua Maria do Carmo Souza Sampaio, 

Rua Ipê Roxo, 

Rua Ipê Amarelo, 

Rua Ipê Azul 

Rua Ipê Rosa 

Área 04 – micro área 04 01 -- 

Rua Shingueiro Setoue  

Rua Cambuci, 

Rua Pinheiro Brasileiro,  

Rua Alecrim,  

Rua Araçá,  

Rua Figueira,  

Rua Pitangueiras,  

Rua Jequitibá,  

Rua Cajueiro,  

Rua Arueira 

 

Mombaça 

Área 01 – m icro 
área 03 

01 -- 

Rua Antonio Bento de Camargo,  

Rua Tomas Luiz Lioi,  

Rua Nestor Contatore, 

Estrada do Sérgio,  

Estrada Abias da Silva nº 409 (prox. ao Rodoanel) até nº 5700 (VASP oposto 137),  

Estrada Servidão nº 6749 final s/nº (rua sem saída) 

 

Kiosque nº 1100 a nº 140, 

Área 02 – m icro 
área 02 

01 -- 

Rua Castelo Forte,  

Rua Lamparelles,  

Rua Mário Alesina,  

Rua do Castelo,  

Rua Samambaia,  

Morro São José,  

Rua Pedro Antonio Oliveira,  

Rua José Vital da Silva 

Área 02 – m icro 
área 04 

01 -- 

Estrada Prefeito Bento Rotger Domingues (Inicio Chácara do Colibris nº 3113 km 38,5 e térm ino divisa 

com o Município de Embu-Guaçu nº 10.005) 

Rua Botelhos,  

Rua Beija Flor,  

Rua Juvenal Dom ingues de Oliveira,  

Estrada dos Hengles,  

Rua Rouxinol,  

Estância Verde 

 

Crispim

Jardim Jacira
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Montesano 

Área 02 – micro área 01 01 -- 

Rua Julio Prestes de Albuquerque, 

Avenida XV de Novembro, nº 1966 ao nº 1545 

Rua Passo Fundo,  

Rua Concórdia,  

Rodovia Salvador de Leone nº 3310 ao nº 2030  

Área 02 – micro área 02  01 -- 

Rua Mário Marchetti,  

Rua Guilherme Rodrigues da Silva, 

 Rua Antonio Coelho de Souza,  

Av. Guacy Fernandes Domingues, nº 15 ao 17   

Rua Sabema 

Área 02 – micro área 03 01 -- 

Estrada dos Macieis ( da Fábrica de Gelo até a Igreja Nossa Senhora da Penha) 

Rua José Antônio da Luz, 

Rua Vinicius de Moraes,  

Rua Ulisses de Macedo Barreira 

Área 02 – micro área 04 01 -- 

Estrada Chico Paes 

Rua Coxim 

Rua Anastácio 

Área 02 – micro área 05 01 -- 

Rua Chapada, 

Rua Nova Erechim 

Rua Luciara 

Rua Tapera 

Área 03 – micro área 01 01 -- 

Rua Oceania,  

Rua Ubatuba,  

Rua Porchat,  

Rua Monguaguá,  

Rua São Sebastião 

Área 03 – micro área 02 01 -- 

Rua Eduardo Christian Mulhermam,  

Rua Itanhaém,  

Rua Caraguatatuba,  

Rua Gonzaga 

Rua Cananéia  

Rua Guarujá 

 

Área 03 – micro área 03 01 -- 

Rua També,  

Rua Taquarana,  

Rua Teixeira,  

Rua Terra Nova,  

Rua Terezinha,  

Rua Triunfo,  

Rua Tabira,  

Rua Do Tesouro,  

Rua Tavares,  

Rua Taquaral,  

Rua Do Lago,  

Rua Shinohara 

Área 03 – micro área 04 01 -- 

Rua Andaraí,  

Rua Urandi,  

Rua Paratinga,  

Rua Mirangaba,  

Rua Abrahão Calegare 

 

Parque Paraíso 

Área 03 – micro área 01 01 -- Av. Nove de Julho do nº 700 ao nº2249 

Área 03 – micro área 03 01 -- 
Rua Santiago, 

Av. Guatemala , (da Av. Argentina nº 907 a rua Buenos Aires nº 843)  

Área 03 – micro área 04 01 -- 

Rodovias Régis Bittencourt Km 288 ao Km 285,  

Rua Guarani,  

Rua Tupi,  

Rua Santa Amélia,  

Rua Santa Inês,  

Rua Santa Maria Gorete,  nº 83 ao nº404,  

Rua Santa Luzia,  

Rua Santa Rita de Cássia,  

Rua Santa Teresa,  

Rua Xavantes, 

Rua Santa Inês,  

Rua Santa Amélia, 

 

Salvador de Leone 

Área 01 – micro área 01 01 -- 

Rua Salvador de Leone,  

Av. XV de Novembro do nº 425 ao nº1660 (ref. Rua Fortaleza),  

Rua Fortaleza,  

Rua Manaus,  

Rua Recife,  

Rua Nicole Felice,  

Rua Florianópolis 

Área 01 – micro área 03 01 -- 

Av. Dona Anila,  

Estrada de Itapecerica do nº 710 ao nº 1500, 

 Viela São Francisco, 

 Rua Emília de Medeiros,  

Rua Alcino Antonio de Moraes,  

Rua Nhá Jorda,  

Travessa Nossa Senhora Aparecida, 

 Estrada João Rodrigues de Moraes, do n.º 351/57  até nº 525,  

Rua dos Carvoeiros,  

Rua Arlindo Assunção de Oliveira 

 

Área 01 – micro área 04 01 -- 

Rua Antonio Marques,  

Rua Europa,  

Rua Ásia,  

Rua África,  

Rua América 

Área 02 – micro área 01 01 -- 

Rua Cristalino Weishaupt,  

Estrada da Represa,  

Rua Telha,  

Rua João Batista de Moraes,  

Rua Álvaro de Almeida Lemes,  

Rua Cedro de São João (lado direito sentido CEFAM) 

Área 02 – micro área 02 01 -- 

Rua Silvino Pedroso de Castro,  

Rua Pedra Mole,  

Rua José Bonifácio Pedroso de Castro, 

 Rua Areia Branca,  

Rua Zaqueu 

Área 02 – micro área 03 01 -- 

Viela Mário Cardoso da Silva Júnior, 

 Rua Utinga,  

Rua Cesário da Silva, 

 Rua Cedro de São João (lado esquerdo sentido CEFAM) 

Área 02 – micro área 04 01 -- 

Rua Gedeão Pinto de Medeiros,  

Rua José da Silva,  

Rua Bento Luis de Almeida Prado, 

 Rua Catende,  

Rua Gameleira,  

Rua Palmares,  

Rua Raul Valentim Busnello,  

Estrada da Represa 

Área 03 – micro área 01 01 -- 

Rua João Antonio da Silva,  

Rua Jacob Hengles,  

Rua Antonio de Moraes, 

Rua Caiana, 

Rua Veraneio, 

Estrada da Represinha, 

Rua Servidão Batista, 

Rua Atlântida  

Área 03 – micro área 03 01 -- Av. Eduardo Roberto Daher nº 439 (agencia de carros) até o nº 2800(Rodovia Regis Bittencourt) 

 

Área 03 – micro área 04 01 -- 

Rua Paineira,  

Rua Tipuana,  

Rua Mojolo,  

Rua Refúgio da Serra,  

Rua Herculano Caldeira Filho,  

Rua Djalma Pinto Oliveira 

Área 04 – micro área 01 01 -- 

Rua Saragoça,  

Rua Mauritânia,  

Rua Soldado PM Nivaldo de Souza, COHAB,  

Av. Constantinopla do nº 26 ao nº 604 (Mercadinho)  

Área 04 – micro área 03 01 -- 

Estrada Joaquim Cardoso Filho do nº 78 ao nº 277(Kinkaku-ji), 

Rua Domingas Maria das Dores,  

Rua dos Hengles, 

Rua Arthur Ricci de Camargo,  

Rua Agenor Martins de Souza 

Área 04 – micro área 04 01 -- 

Rua Liberdade,  

Rua Jabaquara,  

Rua Penha,  

Rua Brasilândia,  

Rua Tucuruvi,  

Rua Tatuapé,  

Rua Pacaembu,  

Rua Ibirapuera,  

Rua Palmeiras,  

Rua Lourdes da Silva,  

Rua João Mendes,  

Rua Lapa 

 
São Pedro Área 02 – micro área 03 01 -- 

Estrada da Mombaça, 

Estrada dos Francos do nº 670 – nº 1200 

Valo Velho 

Área 01 – micro área 01 01 -- 

Rua Grécia,  

Rua Macedônia,  

Estrada dos Pinheiros 

Área 01 – micro área 02 01 -- 

Rua Babilônia,  

Rua Creta,  

Rua Macedônia 

Área 01 – micro área 03 01 -- 

Rua Albânia,  

Rua Mesopotâmia,  

Estrada dos Pinheiros 

Área 01 – micro área 04 01 -- 

Estrada dos Guatambus,  

Estrada Nezilio Banqueri,  

Viela Ana Inácia Bitencourt 

 

Salvador
de Leone
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Área 02 – micro área 01 01 -- 

Rua Barretos,  

Rua Marília,  

Viela Fábio Xavier Rodrigues,  

Viela Manoel de Oliveira Lima,  

Viela Maria Luiza Almeida, 

 Viela Odilon Gomes Bonfim 

Área 02 – micro área 02 01 -- Rua da Cachoeira 

Área 02 – micro área 03 01 -- 

Rua Paraíso,  

Rua Palmares,  

Rua Palestina,  

Rua Onda Verde, 

 Rua Nova Granada 

Área 02 – micro área 04 01 -- 
Viela das Primaveras,  

Rua Ivan Ferreira Banqueri 

Área 03 – micro área 01 01 -- 

Viela Francisca Maria de Jesus,  

Rua Hermes da Fonseca,  

Rua Floriano Peixoto, 

 Rua Valdomiro Gonçalves da Silva, 

Rua Washington Luiz 

Área 03 – micro área 02 01 -- 

Av. Getúlio Vargas,  

Rua Campos Sales,  

Rua Epitácio Pessoa, 

 Rua Deodoro da Fonseca, 

Área 03 – micro área 03 01 -- 

Avenida das Flores,  

Rua Bromélias,  

Rua Flor de Laranjeira,  

Rua Hortência 

Área 03 – micro área 04 01 -- 

Estrada Santa Mônica,  

Rua Sofia,  

Rua Topázio  

Rua Poço Fundo,  

Rua Rui Barbosa, 

Rua Moreira Sales 

 
2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler este edital em sua íntegra, tomar 
conhecimento e estar de acordo com as exigências nele contidas, principalmente, 
as especificadas a seguir, que devem ser comprovadas à época da posse:
2.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser estrangeiro, com igualdade de 
direitos, nos termos em que dispuser a legislação específica;
2.1.2. Ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar, nos termos 
do Decreto nº 57.654/66, alterado pelo Decreto nº 93.670/86;
2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da posse, dos REQUISITOS 
MÍNIMOS EXIGIDOS para o Cargo, conforme especificado na Tabela I, do 
Capítulo 1 e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA determinada no item 13.5 
do Capítulo 13 deste edital;
2.1.5.1. A comprovação de residência para o cargo de Agente Comunitário de 
Saúde (todas as unidades de saúde), na área/ micro área de abrangência 
correspondente à opção de inscrição, deverá ser realizada no momento da 
checagem de pré-requisito, conforme disposto no Capítulo 9 deste edital, na 
data da posse, bem como a cada 12 (doze) meses.
2.1.6. Ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com 
o exercício do Cargo, o que será comprovado em perícia da AMS-IS;
2.1.7. Não estar, no ato da posse, incompatibilizado para nova nomeação em novo 
Cargo público;
2.1.8. Não possuir antecedentes criminais (condenação com trânsito em julgado);
2.1.9. Não ter sido demitido ou exonerado de serviço público em consequência de 
processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
2.1.10. Não estar com idade de aposentadoria compulsória (75 anos);
2.1.11. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na 
Constituição Federal.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br, iniciando-se no dia 27 de janeiro de 2020 e 
encerrando-se, no dia 14 de fevereiro de 2020, observado o horário oficial de 
Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 2. Das Condições para Inscrição, 
deste Edital.

3.2. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato 
deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição a título de ressarcimento de 
despesas com material e serviços, de acordo com o valor definido na Tabela I, do 
Capítulo 1 deste Edital.
3.3. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor 
da taxa de inscrição somente se atender a todos os requisitos exigidos para o 
Cargo, unidade de saúde e área/ micro área pretendida.
3.4. A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita 
aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos, e as condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar 
desconhecimento.
3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de 
boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 17 
de fevereiro de 2020, primeiro dia útil subsequente após a data de encerramento 
do período de inscrição. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento 
de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto 
deverá ser pago antecipadamente.
3.5.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br até a data de encerramento das inscrições e deverá 
ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do 
preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line.
3.5.2. Após o encerramento do período de inscrição, não haverá possibilidade de 
impressão do boleto para pagamento, seja qual for o motivo alegado.
3.5.3. A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento da 
taxa de inscrição.
3.5.4. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado e 
deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de realização 
da Prova Objetiva. É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob 
sua guarda do comprovante do pagamento da taxa de inscrição, para posterior 
apresentação, se necessário.
3.6. O candidato deverá efetuar uma única inscrição neste Concurso Público.
3.6.1. Em caso de mais de uma inscrição para o mesmo período de aplicação de 
prova, o candidato deverá optar somente por uma inscrição por período, sendo 
considerado como ausente para a(s) outra(s) inscrição(ões) do referido período de 
aplicação, mesmo que a aplicação das provas ocorra na mesma sala.
3.6.2. Ocorrendo a hipótese do item 3.6.1 ou pagamento duplicado de um mesmo 
boleto bancário, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a 
título de taxa de inscrição. 
3.7. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via 
postal, fac-símile, transferência ou depósito em conta corrente, por depósito “por 
meio de envelope” em caixa rápido, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou 
extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital, bem 
como fora do período de inscrição aqui estabelecido.
3.8. Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante 
de agendamento bancário.
3.9. Salvo nos casos de suspensão, anulação ou cancelamento do certame, não 
haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, ainda que superior ou 
em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de 
inscrição, seja qual for o motivo alegado.
3.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de 
Unidade de Saúde e/ou área/ micro área de abrangência sob hipótese alguma, 
portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve 
verificar atentamente a opção preenchida.
3.10.1. É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros, 
assim como a transferência da inscrição para outros concursos.
3.11. ARBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. e a AMS-IS não se 
responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. Assim é recomendável que o candidato 
realize sua inscrição e respectivo pagamento com a devida antecedência.
3.12. A partir do dia 6 de março de 2020, o candidato deverá conferir no endereço 
eletrônico www.rboconcursos.com.br se os dados da inscrição, efetuada via 
Internet, e se o valor da inscrição foram recebidos pela RBO Assessoria Pública 
e Projetos Municipais Ltda., ou seja, se a inscrição está confirmada.
3.12.1. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Candidato da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais 
Ltda., através do e-mail duvidas@rboconcursos.com.br para verificar o ocorrido, 
nos dias úteis no horário das 9h às 17h.
3.13. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação 
no referido Concurso Público será feita por ocasião da posse, sendo que a não 
apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
3.14. As informações prestadas na ficha de inscrição on-line são de inteira 
responsabilidade do candidato, ainda que realizada com o auxílio de terceiros, 
cabendo à AMS-IS e à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. o 
direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados 
incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato 
seja constatado posteriormente, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.
3.15. O candidato que desejar concorrer à vaga reservada a pessoas com 
deficiência deverá, obrigatoriamente, no ato da inscrição, informar em campo 
específico da Ficha de Inscrição, e proceder conforme estabelecido no Capítulo 5 
deste Edital.
3.16. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das 
provas deverá encaminhar, por meio de correspondência com AR (Aviso de 
Recebimento) ou Sedex, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, 
declaração constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e 
assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a realização da 
prova, identificando no envelope: nome e Cargo ao qual está concorrendo e nome 
do Concurso Público: AMS-IS - Concurso Público02/2020 – “Cond. Especial”, à 
RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizado à Rua Inácio 
Ribeiro, 993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - SP, CEP 13670-000.
3.16.1. O candidato que não o fizer durante o período de inscrição estabelecido no 
item anterior, não terá a prova e as condições especiais providenciadas, seja qual 
for o motivo alegado.
3.16.2. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise 

Valo Velho
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de viabilidade e razoabilidade do pedido.
3.16.3. Para efeito do prazo de recebimento da solicitação por correspondência 
com AR ou SEDEX, estipulado no item 3.16 deste Capítulo, será considerado 5 
(cinco) dias corridos após a data de término das inscrições.
3.16.4. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização 
das provas deverá levar um acompanhante (maior de 18 anos), que também se 
submeterá às regras deste Edital e Anexos e ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta 
condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.
3.16.4.1. A candidata lactante deverá declarar a referida condição na ficha de 
inscrição online e encaminhar sua solicitação à RBO Assessoria Pública e 
Projetos Municipais Ltda. até o dia útil subsequente ao término das inscrições, 
por correspondência com AR ou SEDEX, conforme estabelecido no item 3.16.
3.17. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da 
prova por motivo de crença religiosa, deverá encaminhar solicitação à RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., nos termos do item 3.16 deste 
Capítulo.
3.18. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas 
deverá, a partir de 6 de março de 2020, acessar o endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br para verificar o resultado da solicitação pleiteada.
3.19. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as 
informações fornecidas no ato da inscrição.

4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

4.1. O candidato, que estiver amparado pelos dispositivos contidos na Lei 
Municipal nº 2.004/2009poderá requerer a isenção da taxa de inscrição deste 
Concurso Público, desde que comprove os requisitos previstos no item 4.1.1 deste 
Capítulo, a saber:
4.1.1. Seja doador de sangue no período de 6 (seis) meses, anteriores à data de 
publicação deste edital, em órgão ou entidade credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município.
4.1.1.1. A comprovação do requisito disposto no item 4.1.1 será realizada por meio 
dos seguintes documentos:
a) Cópia simples do documento de identidade (RG) – frente e verso;
b) Cópia simples do CPF – frente e verso; e 
c) Comprovante(s) de doação de sangue, no período de 6 (seis) meses, anteriores 
à data de publicação deste edital, em órgão ou entidade credenciada pela União, 
pelo Estado ou pelo Município, e que seja expedido(s) pela entidade coletora;
d) Formulário de solicitação de isenção da taxa de inscrição, constante no Anexo 
IV deste Edital.
4.2. O candidato que preencher a condição estabelecida no item 4.1.1 deverá 
solicitar a isenção do pagamento do valor de inscrição obedecendo aos seguintes 
procedimentos:
4.2.1. Acessar, no período de 27 a 29 de Janeiro de 2020, o site da RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. - www.rboconcursos.com.br 
e, na área da AMS-IS - Concurso Público Edital 02/2020, realizar a inscrição on-
line;
4.2.2. Imprimir o formulário de solicitação de isenção da taxa de inscrição, 
constante no Anexo IV deste Edital, preenchê-lo e assiná-lo;
4.2.3. Encaminhar o formulário especificado no subitem anterior, juntamente com 
os documentos descritos nas alíneas do subitem 4.1.1.1, até 29 de janeiro de 
2020, por SEDEX ou correspondência com registro de Aviso de Recebimento 
(AR), à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada à Rua 
Inácio Ribeiro, 993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - SP CEP 13670-
000, identificando no envelope:“Isenção para a AMS-IS - Concurso Público 
Edital 02/2020”.
4.3. O formulário discriminado no subitem 4.2.2 deverá ser encaminhado 
devidamente preenchido e conter a assinatura do solicitante e a data.
4.4. A comprovação da tempestividade da solicitação de isenção será feita pela 
data da postagem. 
4.5. Deverá ser realizada uma inscrição on-line e um envio de formulário com 
documentação comprobatória de isenção da taxa para cada Cargo de interesse.
4.6. O formulário de solicitação de isenção postado por SEDEX ou 
correspondência com AR, conforme disposto no subitem 4.2.3, refere-se a um 
único candidato. 
4.7. A documentação comprobatória enviada pelo candidato será analisada pela 
RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. que decidirá sobre a 
isenção do valor de inscrição, considerando o estabelecido neste capítulo.
4.8. Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscrição ao candidato 
que: 
a) deixar de efetuar a inscrição pela internet no período estabelecido no item 4.2.1, 
deste capítulo; 
b) deixar de enviar a documentação comprobatória estabelecida nas alíneas do 
subitem 4.1.1.1, deste capítulo;
c) deixar de enviar a documentação comprobatória das alíneas do subitem 4.1.1.1, 
na forma e no prazo previsto neste capítulo;
d) deixar de preencher corretamente ou de assinar o formulário discriminado no 
subitem 4.2.2, deste capítulo;
e) omitir informações e/ou torná-las inverídicas. 
4.9. A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento do valor de 
inscrição determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos 
dela decorrentes, bem como exclusão do candidato do certame em qualquer 
época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. No dia 7 de fevereiro de 2020, o candidato deverá verificar a situação sobre 
o deferimento ou indeferimento da solicitação da isenção do valor de inscrição por 
meio da publicação na Imprensa Oficial do Município de Itapecerica da Serra e 
divulgado através da Internet no endereço www.rboconcursos.com.br 
4.11. O candidato disporá de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação dos 
resultados da análise dos requerimentos de isenção do pagamento da inscrição, 
citada no subitem anterior, para contestar o indeferimento por meio de 
interposição de recurso, conforme previsto no Capítulo 12 deste edital. Após esse 
período, não serão aceitos pedidos de revisão.
4.12. No dia 14 de fevereiro de 2020, será publicado na Imprensa Oficial do 

Município de Itapecerica da Serra e divulgado através da Internet no endereço 
eletrônico www.rboconcursos.com.br o resultado do recurso contra o 
indeferimento da solicitação da isenção do valor de inscrição.
4.13. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para 
efetivar a sua inscrição no Concurso Público, deverão acessar o endereço 
eletrônico www.rboconcursos.com.br, imprimir a segunda via do respectivo 
boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição e pagá-lo até a data de seu 
vencimento.
4.14. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos estarão 
automaticamente inscritos no certame.
4.15. O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos no item 4.13 
estará automaticamente excluído do Concurso Público.

5. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

5.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste 
Concurso Público, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 9.508, de 
24/09/2018.
5.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 9.508, de 24/09/2018, aos 
candidatos com deficiência habilitados, será reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do 
Concurso Público.
5.2.1. Se o resultado da aplicação do percentual de que trata o item anterior 
resultar em número fracionado este será aumentado para o primeiro número 
inteiro subsequente, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) das 
vagas disponíveis por área/ micro área de abrangência de cada Unidade de 
Saúde.
5.3. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos da Lei 
Federal nº 13.146 de 06/07/2015.
5.3.1. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, 
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:      
a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
c) a limitação no desempenho de atividades; e
d) a restrição de participação.
5.4. O candidato, convocado para a posse em razão da aplicação do Decreto 
Federal nº 9.508, de 24/09/2018, cuja deficiência, declarada na inscrição, não se 
constate, será sua convocação cancelada, devendo ser convocado, 
posteriormente, de acordo sua classificação, respeitada a ordem de classificação 
geral de aprovados.
5.5. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência declarada na 
inscrição seja incompatível com o Cargo pretendido.
5.6. As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo 
das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das 
provas e à nota mínima exigida para os demais candidatos.
5.6.1. Os critérios de aprovação nas provas físicas para os candidatos com 
deficiência, no estágio probatório ou no período de experiência, serão os mesmos 
critérios aplicados aos demais candidatos.
5.7. As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por 
falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público ou na perícia da AMS-IS, 
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de 
classificação.
5.8. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de 
tratamento diferenciado nos dias do Concurso Público deverá requerê-lo, 
indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das 
provas, bem como proceder de acordo com o estabelecido no item 5.10 deste 
Capítulo.
5.9. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência deverá declarar a condição na Ficha de Inscrição, bem como de acordo 
com o estabelecido no item 5.10 deste Capítulo.
5.10. O candidato com deficiência, até o dia útil subsequente ao término das 
inscrições, deverá encaminhar, via Sedex ou correspondência com Aviso de 
Recebimento (AR), à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., aos 
cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, localizado à Rua 
Inácio Ribeiro, 993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - SP, CEP 13670-
000, identificando o nome do Concurso Público no envelope: AMS-IS – Concurso 
Público 02/2020, os documentos a seguir:
a) Declaração constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e 
assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a realização da 
prova (caso a condição especial seja necessária); e 
b)Laudo médico original (ou cópia autenticada), expedido no prazo máximo de 12 
(doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, 
informando o seu nome, número do RG e do CPF.
5.10.1. Os candidatos que solicitarem a prova em braille deverão levar, para esse 
fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção.
5.10.2. O candidato com deficiência auditiva poderá solicitar, na declaração 
constante no Anexo III deste Edital, a autorização para utilização de aparelho 
auricular, sujeito a inspeção e aprovação da Comissão Multidisciplinar, com a 
finalidade de garantir a lisura do Concurso Público.
5.10.3O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (uma) 
hora para a realização das provas, deverá enviar a documentação indicada nas 
alíneas “a” e “b” do item 5.10, com justificativa acompanhada de parecer 
emitido por profissional especialista da área de sua deficiência.
5.10.4. A comprovação da tempestividade do envio da documentação tratada nas 
alíneas do item 5.10 e subitem 5.10.3 será feita pela data da postagem.
5.10.5. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial 
ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de letra 
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correspondente a corpo 24.
5.10.6. As condições específicas e ajudas técnicas previstas acima não excluem 
outras que se fizerem necessárias.
5.10.7. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de 
viabilidade e razoabilidade do pedido e será divulgado conforme disposto no item 
3.18 e seus subitens, do Capítulo 3 deste edital.
5.11. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso 
Público e não será devolvido.
5.12. O candidato que não atender, dentro do período das inscrições, aos 
dispositivos mencionados no item5.10 e respectivas alíneas e subitens, não terá a 
condição especial atendida ou não será considerado pessoa com deficiência, seja 
qual for o motivo alegado.
5.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as 
instruções constantes deste Capítulo não poderá interpor recurso em favor de sua 
situação.
5.14. Os candidatos, que no ato da inscrição se declararem pessoas com 
deficiência, se aprovados no Concurso Público, terão seus nomes divulgados na 
lista geral dos aprovados,observada a reserva de vagas às pessoas com 
deficiência estabelecida na Lei Complementar Municipal nº 258/1998. 
5.15. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser considerada 
para justificar a concessão de readaptação, licença-saúde ou aposentadoria por 
invalidez.

6. DAS PROVAS

6.1. O Concurso Público constará das seguintes provas e respectivo número de 
questões:

Ensino médio 

Cargo 
Formas de 
Avaliação 

Quantidade de questões 

 POCG 

Quantidade de questões 
POCE 

Pontuação 

Agente Comunitário de Saúde 
Objetiva + 

Checagem de 
Pré-requisitos 

10 Língua Portuguesa 

10  Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos 

Conforme 
disposto no 
Capítulo 8 deste 
Edital. 

 
6.2. A Prova Escrita Objetiva será realizada com base em instrumentos que 
mensuram as habilidades e conhecimentos exigidos pelo Cargo conforme 
indicação do ANEXO I, composta de questões de Conhecimentos Gerais (POCG) 
e de Conhecimentos Específicos (POCE).
6.3. As questões de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos serão 
objetivas de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada, terão uma única 
resposta correta e versarão sobre os programas contidos no ANEXO II deste 
Edital.
6.4.A checagem de pré-requisitos será realizado e avaliado conforme 
estabelecido no Capítulo 9 deste Edital.

7. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITASOBJETIVAS 

7.1. As provas escritas serão realizadas na cidade de Itapecerica da Serra/SP, na 
data prevista de 15 de março de 2020, juntamente com os cargos constantes no 
período “A” de aplicação do item 7.1.1 do Edital de Abertura do Concurso Público 
nº 01/2020 da AMS-IS, em locais e horários a serem comunicados oportunamente 
através de Edital de Convocação para as Provas Escritas a ser publicado na 
Imprensa Oficial do Município de Itapecerica da Serra e divulgado através da 
Internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, observado o 
horário oficial de Brasília/DF.
7.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares 
existentes nos colégios da cidade de Itapecerica da Serra/SP, a RBO Assessoria 
Pública e Projetos Municipais Ltda. reserva-se do direito de alocá-los em 
cidades próximas à determinada para aplicação das provas, não assumindo, 
entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses 
candidatos.
7.1.2. Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço ou e-
mail do candidato. O candidato deverá, a partir do dia 6 de março de 2020, 
informar-se, pela internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, 
em que local e horário irá realizar a prova. Será de inteira responsabilidade do 
candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova.
7.1.3. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e 
horários de realização das provas, exceto na condição do candidato com 
deficiência, que demande condição especial para a realização das provas e/ou 
esteja concorrendo às vagas reservadas para pessoas com deficiência, que, 
nesse caso, deverá entrar em contato com a empresa realizadora do Concurso 
Público, através do e-mail .
7.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, 
horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no 
item 7.1 deste Capítulo.
7.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro 
dia, horário ou fora do local designado.
7.4. Os eventuais erros referentes a nome, número de documento de identidade, 
sexo ou data de nascimento, deverão ser comunicados no dia da realização das 
provas escritas para que o fiscal da sala faça a devida correção em Ata da Sala de 
Prova.
7.4.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos 
do item anterior deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de 
sua omissão.
7.5. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de Unidade de Saúde, 
área/ micro área de abrangência e/ou condição de candidato com deficiência, o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – 
SAC da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., pelo e-mail 
duvidas@rboconcursos.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas da data de aplicação das Provas Escritas.
7.5.1. A alteração da condição de candidato com deficiência somente será 
efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de 
inscrição tenha sido transcrito erroneamente nas listas afixadas e disponibilizado 
no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br desde que o candidato 
tenha cumprido todas as normas e exigências constantes no Capítulo 5 deste 
Edital.

duvidas@rboconcursos.com.br

7.5.2. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no 
item 7.5 deste Capítulo, será o único responsável pelas consequências 
ocasionadas pela sua omissão.
7.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
a) Comprovante de inscrição (boleto bancário correspondente à inscrição, com o 
respectivo comprovante de pagamento);
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de 
Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de 
Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 
Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade 
(OAB, CRC, CRA, CRQ, CRM etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.
7.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
7.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de 
identidade.
7.6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 
das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, 30(trinta) dias,ocasião em que será submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão 
digital em formulário próprio.
7.6.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo 
documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à 
assinatura do portador.
7.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de 
nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
7.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que 
autenticadas.
7.7. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
7.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de 
Convocação, a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. 
procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de 
formulário específico mediante a apresentação do comprovante de inscrição.
7.8.1. A inclusão de que trata o item 7.8, será realizada de forma condicional e será 
confirmada pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. na fase 
de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da 
referida inclusão.
7.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 7.8, a mesma 
será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente 
de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
7.8.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato: 
7.8.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que 
possua o respectivo porte;
7.8.3.2. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos 
(agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios 
digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman etc.) ligados ou 
semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, fones de ouvido, bem como 
protetores auriculares.
7.8.4. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico durante a realização das provas escritas, o candidato será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 
7.8.4.1. Os equipamentos eletrônicos deverão ser desligados e acondicionados 
em invólucros lacrados específicos para esse fim, que serão fornecidos aos 
candidatos pelo fiscal de sala. O aparelho celular deverá ter a bateria removida 
pelo próprio candidato.
7.8.4.2. O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desligados 
deverá permanecer sob a carteira do candidato até a entrega da folha de 
respostas ao fiscal, ao término da prova. O invólucro lacrado apenas poderá ser 
aberto pelo candidato após a saída do colégio de prova.
7.8.5. O descumprimento dos itens 7.8.3.2 e 7.8.4 implicará na eliminação do 
candidato. 
7.8.6. ARBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas. 
7.8.7. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha ao Concurso 
Público, nem a utilização de livros, códigos, manuais, revistas, impressos, 
quaisquer anotações, calculadora, celulares ou qualquer outro aparelho 
eletrônico.
7.9. Quanto às Provas:
7.9.1. Para a realização das provas escritas, o candidato lerá as questões no 
caderno de questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único 
documento válido para correção.
7.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que 
contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), 
emendas ou rasuras, ainda que legíveis, ou aquelas respondidas a lápis. 
7.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, 
prejudicando o desempenho do candidato.
7.9.1.3. A Folha de Respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio 
candidato com sua assinatura.
7.9.2. É de responsabilidade do candidato a leitura das orientações contidas na 
capa do caderno de questões e na folha de respostas, bem como a conferência do 
material entregue pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., 
para a realização da prova.
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7.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a(s) folha(s) de 
respostas. 
7.11. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas.
7.11.1. Após o período de 2 (duas) horas, o candidato, ao terminar a sua prova, 
poderá levar o caderno de questões, deixando com o fiscal da sala as folhas de 
resposta, que serão os únicos documentos válidos para a correção. Em nenhuma 
outra situação será fornecido o Caderno de Questões.
7.12. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de 
decorrida1 (uma) hora.
7.12.1. O início da prova será definido em cada sala de aplicação.
7.13. As Folhas de Resposta dos candidatos serão personalizadas, 
impossibilitando a substituição.
7.14. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
7.14.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-
determinados;
7.14.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 7.6, alínea “b”, 
deste Capítulo;
7.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado;
7.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, 
do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 7.12, deste capítulo; 
7.14.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a 
prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não 
permitidos, calculadora ou similar; 
7.14.6. For surpreendido portando equipamentos eletrônicos como agenda 
eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, 
relógios com banco de dados, telefone celular, fone de ouvido, walkman e/ou 
equipamentos semelhantes, ou ainda boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem 
como protetores auriculares;
7.14.7. Estiver com qualquer tipo de equipamento eletrônico em funcionamento 
durante a realização das provas escritas, incluindo os sinais sonoros referentes a 
alarmes;
7.14.8. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
7.14.9. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas;
7.14.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com 
descortesia em relação a qualquer dos examinadores, executores e seus 
auxiliares, ou autoridades presentes;
7.14.11. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios 
permitidos;
7.14.12. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de 
respostas;
7.14.13. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e 
nas folhas de respostas;
7.14.14. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter 
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público.
7.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, 
suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso 
Público.
7.16. No caso de candidata lactante, não haverá compensação do tempo de 
amamentação em favor da candidata. A criança deverá permanecer em local 
designado, acompanhada de familiar ou terceiro, adulto responsável, indicado 
pela candidata.
7.16.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá 
ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
7.16.2. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata 
lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou 
quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a 
candidata.
7.16.3. Excetuada a situação prevista no item 3.16.4 do Capítulo 3 deste Edital, 
não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências 
do local de realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação 
da candidata no Concurso Público.
7.17. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
7.18. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua 
exclusiva responsabilidade.
7.19. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado 
para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A equipe de 
Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for 
necessário.
7.20. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento 
médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo 
eliminado do Concurso Público.
7.21. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado 
inadequado ou que desobedecer a qualquer regulamento constante deste Edital, 
bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para 
resguardar a execução individual e correta das provas.
7.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro 
da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação.
7.23. As instruções dadas pelos Fiscais e Coordenadores, assim como as contidas 
na prova, deverão ser respeitadas pelos candidatos.
7.24. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em 
caso de extrema necessidade, desde que acompanhado por Fiscal Credenciado e 
autorizado pelo Fiscal da Sala e, nesse caso, não poderá levar consigo qualquer 
tipo de bolsa, estojo ou qualquer objetos constante no item 7.14.6 deste capítulo, 
sob pena de exclusão do Concurso. 
7.25. Ao final da prova, os 2(dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala 
até que o ultimo candidato termine sua prova, devendo todos assinarem ata de 
prova, atestando a idoneidade de sua fiscalização, e se retirando todos da sala ao 
mesmo tempo, sob pena de eliminação do certame.
7.26. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá 

solicitar ao fiscal da sala sua saída e este designará um fiscal volante para 
acompanhá-lo no deslocamento, devendo o candidato manter-se em silêncio 
durante todo o percurso.
7.27. Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico 

em data a ser comunicada no dia da realização das 
provas.

8. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

8.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá 
caráter eliminatório e classificatório. 
8.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto.
8.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na 
prova.
8.2.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo 
número de questões da prova, e multiplicar pelo número de questões acertadas.
8.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva.
8.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de 
pontos igual ou superior a 50 (cinquenta).
8.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso 
Público.

9. DA CHECAGEM DE PRÉ-REQUISITOS

9.1. O candidato considerado habilitado na Prova Objetiva para o cargo de Agente 
Comunitário de Saúde (todas as unidades de saúde), conforme estabelecido no 
Capítulo 8 deste Edital, será convocado para a Checagem dos Pré-requisitos e 
deverá entregar a comprovação que reside na área/ micro área de abrangência 
em que se inscreveu desde a publicação deste Edital do Concurso Público, em 
horário e local estipulado no Edital de Convocação para entrega de 
Documentação.
9.1.1. A convocação para checagem de pré-requisito será publicada oficialmente 
na Imprensa Oficial do Município de Itapecerica da Serra e divulgada através 
da Internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, contendo 
informações quanto à data, horário e local. 
9.2. A checagem de pré-requisito será realizada em conformidade com o disposto 
na Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, artigo 6º, Inciso I e será de 
responsabilidade da AMS-IS.
9.3. O candidato convocado para a comprovação dos pré-requisitos deverá 
entregar UM ENVELOPE LACRADO, devidamente identificado com o nome do 
candidato, o cargo, a área de abrangência, o número de inscrição e o nome do 
Concurso – CHECAGEM DE PRÉ-REQUISITO – Concurso Público - AMS-IS - 
02/2019, contendo os seguintes documentos:
a) documento de identidade (RG) – frente e verso (cópia simples);
b) Cópia autenticada do comprovante de endereço: (contas de água, energia, 
telefone, etc.), fatura de cartão de crédito ou extrato/demonstrativo bancário ou, 
ainda, declaração anual do IRPF, em seu próprio nome, com data de até 90 
(noventa) dias anteriores à data de publicação deste Edital, no qual conste, 
obrigatoriamente, o CEP - Código de Endereçamento Postal da residência. No 
caso de residir com ascendentes (pai, mãe, avós) ou descendentes (filhos ou 
netos) até o 2º grau, poderá apresentar comprovante de residência em nome 
deles, desde que acompanhado de cópia da certidão de nascimento que 
comprovem tal parentesco. No caso de cônjuge, deverá também ser apresentada 
a comprovação da união, através de certidão de casamento ou declaração 
estável. No caso de aluguel, apresentar cópia do contrato de locação, com firma 
reconhecida no nome da pessoa que consta o comprovante de residência, com 
data anterior à data de publicação deste Edital. Na falta do contrato de locação, 
apresentar declaração da pessoa que tem o nome no comprovante de residência, 
afirmando que o pretendente ao cargo reside no endereço, com firma 
reconhecida, conforme modelo constante no Anexo VI, deste Edital.
9.3.1. O(s) documento(s) entregue(s) não será (ão) devolvido(s) ao candidato sob 
hipótese alguma.
9.3.2. Caso haja necessidade, a AMS-IS poderá solicitar documentos 
complementares e/ou realizar visita domiciliar para comprovação de endereço do 
candidato.
9.4. Não haverá segunda chamada para entrega dos documentos, qualquer que 
seja o motivo de impedimento do candidato que não entregou as cópias dos 
documentos no dia e horário determinado no cronograma no Edital de 
Convocação para entrega de Documentação.
9.5. A documentação referente ao pré-requisito será analisada por uma Comissão 
formada por membros da AMS-IS.
9.6. A referida Comissão não se responsabiliza por envelopes entregues e que não 
contenham nenhum documento em seu interior;
9.7. As cópias reprográficas dos documentos dos candidatos que não atenderem 
os pré-requisitos exigidos para a participação no Concurso Público serão 
incineradas após a homologação dos resultados finais.
9.8. O candidato que não entregar os documentos solicitados para a comprovação 
dos pré-requisitos ou que entregar em desacordo com o estabelecido no item 9.3 e 
respectivas alíneas será eliminado do Concurso Público, mesmo que tenha sido 
habilitado na prova objetiva.

10. DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO INICIAL

10.1. O Curso Introdutório será ministrado pela AMS-IS, após a homologação 
deste certame.
10.2.  O Curso Introdutório será realizado em local a ser definido pela AMS-IS, 
sendo convocados para a sua realização os candidatos aprovados neste certame, 
de acordo com suas áreas e micro-áreas, respeitada a ordem de classificação, na 
quantidade de acordo com o interesse e a necessidade da AMS-IS.
10.2.1. Os demais candidatos classificados neste certame e não convocados para 
o Curso Introdutório ficarão em lista de cadastro reserva.
10.3. O curso terá duração de 40 horas sob supervisão do enfermeiro/instrutor que 
verificará se o candidato estará apto para exercer sua função concluindo as 
seguintes etapas:
a) Ter 100% de presença e ser aprovado no processo de avaliação e capacitação 
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de ACS, oferecida pelo setor de Educação Permanente com aulas teóricas e 
práticas, cujos critérios de aprovação serão definidos e informados por meio do 
Edital de convocação para o Curso Introdutório;
b) Participar continuamente de todas as etapas dos processos de capacitação, 
com presença obrigatória nos cursos e treinamentos.
10.4. O responsável pelo setor de Educação Permanente avaliará o candidato, 
considerando quem estará apto ou não pra exercer a função de ACS no município 
durante a capacitação, de tal forma que o candidato considerado inapto será 
desclassificado do certame.
10.5. A convocação dos candidatos para a realização do Curso Introdutório 
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, de 
acordo com suas áreas e micro-áreas;
10.6. As informações sobre data(s), horário(s) e local (is) para a realização desse 
Curso serão divulgada em data oportuna.
10.7. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para 
verificar o seu local de curso.
10.8. Ao candidato só será permitida a participação no curso na respectiva data, 
horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes 
acima.
10.9. O caráter do Curso Introdutório será eliminatório.
10.10. Somente será permitida a participação, no Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada, os candidatos habilitados que constarem na lista de 
convocação para o Curso Introdutório ficando vedada a entrada e presença de 
pessoas ou candidatos que não constam no respectivo edital.

11. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

11.1. A nota final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos na prova 
objetiva.
11.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final, em 
lista de classificação por opção por de área/ micro área de cada Unidade de 
Saúde.
11.3. O resultado deste Concurso Público será publicado em lista única com a 
pontuação dos candidatos e a sua classificação, observada a reserva de vagas às 
pessoas com deficiência.
11.4. O resultado provisório do Concurso Público será publicado na Imprensa 
Oficial do Município de Itapecerica da Serra e divulgado na Internet no 
endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, cabendo recurso nos termos 
do Capítulo 12. Dos Recursos deste Edital. 
11.5. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será divulgada 
a lista de Classificação Final, não cabendo mais recursos.
11.6. A lista de Classificação Final será divulgada no endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br e publicado na Imprensa Oficial do Município de 
Itapecerica da Serra.
11.6.1. Serão publicados na Imprensa Oficial do Município de Itapecerica da 
Serra apenas os resultados dos candidatos que lograram classificação no 
Concurso Público.
11.6.2. O resultado geral final do Concurso Público poderá ser consultado no 
endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, pelo prazo de 3 (três) meses, a 
contar da data de sua publicação.
11.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência 
sucessivamente ao candidato que: 
11.7.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de 
inscrição neste Concurso Público, conforme artigo 27, parágrafo único, do 
Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03;
11.7.2. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos 
(POCE);
11.7.3. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do 
Idoso.
11.8. Persistindo o empate, mesmo após aplicados os respectivos critérios de 
desempate previstos no item 11.7 e subitens deste Capítulo, deverá ser feito 
sorteio na presença dos candidatos envolvidos por área/ micro área de cada 
Unidade de Saúde.
11.9. A classificação no presente Concurso Pública não gera aos candidatos 
direito à nomeação para o Cargo, cabendo à AMS-IS o direito de aproveitar os 
candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo 
obrigatoriedade de nomeação de todos os candidatos aprovados no Concurso 
Público, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não lhes garante 
escolha do local de trabalho.

12. DOS RECURSOS

12.1. O candidato que desejar interpor recurso em face dos atos previstos no 
presente Edital disporá de 2 (dois) dias úteis ininterruptos para fazê-lo, com início 
no dia seguinte à publicação do evento, o qual deverá ser endereçado à Comissão 
Organizadora do Concurso Público.
12.2. O recurso deverá ser individual, feito por escrito e em formulário próprio para 
recursos, conforme Anexo V, devidamente fundamentado, constando o nome do 
candidato, a opção do cargo, o número de inscrição, o número da questão (em 
caso de recurso contra gabarito) e telefone, dirigido à Comissão do Concurso 
Público e protocolado, pelo próprio candidato (ou respectivo procurador, mediante 
entrega de procuração), junto ao Setor de Protocolo da AMS-IS, localizado a Rua 
Major Manoel Francisco de Moraes, 286 – Centro - Itapecerica da Serra/SP, das 8h 
às 16h30.
12.3. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo pré-
estabelecido e que possuírem fundamentação e argumentação lógica e 
consistente que permita sua adequada avaliação. 
12.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, internet, telegrama ou outro 
meio que não seja o especificado no subitem 12.2.
12.5. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
12.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento disposto nas 
alíneas do item 12.1, deste Capítulo.
12.7. Recebido o recurso, a Comissão Fiscalizadora do Concurso Público enviará 
os recursos à empresa RBO, que decidirá pela manutenção ou não do ato 
recorrido e informará a Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, que dará 

ciência da referida decisão ao interessado.
12.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, 
recursos de recursos e recurso de gabarito oficial definitivo.
12.9. Se do exame de recursos contra questões da Prova Escrita Objetiva resultar 
sua anulação, a pontuação correspondente à questão será atribuída a todos os 
candidatos que ainda não tiveram acumulado a mesma na sua pontuação final da 
prova objetiva, independentemente de terem recorrido ou não.
12.9.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, 
poderá eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para 
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer desclassificação do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
12.10. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o 
resultado final do Concurso Público, com as alterações ocorridas em face do 
disposto no item 12.9. 
12.11. A Comissão Organizadora do Concurso Público constitui última instância 
para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais.

13. DA NOMEAÇÃO

13.1. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação dos candidatos aprovados, observada a necessidade da AMS-IS, 
dentro do prazo de validade do certame.
13.2. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a 
expectativa de direito à nomeação. A AMS-IS reserva-se o direito de proceder às 
nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, 
dentro do prazo de validade do Concurso Público.
13.3. A nomeação dos candidatos será regida pelos preceitos do Regime 
Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Itapecerica da Serra.
13.3.1.A nomeação dos aprovados neste Concurso Público obedecerá à ordem de 
classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre 
a classificação de ampla concorrência e da reserva para as pessoas com 
deficiência.
13.4. A convocação será realizada por meio de publicação na Imprensa Oficial do 
Município de Itapecerica da Serra, devendo o candidato após ser convocado, 
apresentar-se à AMS-IS no prazo estabelecido.
13.5. Os candidatos, no ato da posse, deverão apresentar originais e cópias 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); Certidão de quitação eleitoral; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de 
Identidade – RG ou RNE; 1 (uma) foto 3x4 recente e colorida; Cadastro de Pessoa 
Física – CPF; Comprovante de Residência (emitido há, no máximo, 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo 
Cargo;Cópia do Cartão de Vacinação atualizado – página de identificação da 
criança e página que consta as vacinas (para os dependentes de 0 a 05 anos 
de idade), Comprovante de matrícula escolar - (para os dependentes de 06 a 
14 anos de idade), Cópia da Certidão de Nascimento para filhos até 14 anos, 
Cópia do RG para filhos de 14 até 21 anos;Cópia do CPF para filhos de 0 até 21 
anos; Certidão negativa de Distribuições/ Antecedentes Criminais da Justiça 
Comum e Federal (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 outras declarações ou documentações 
necessárias a critério da AMS-IS.
13.5.1. No ato de posse, 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.
13.5.2. Caso haja necessidade, a AMS-IS poderá solicitar outras declarações e 
documentos complementares.
13.5.3. Não serão aceitos, no ato da posse, protocolos ou cópias dos documentos 
exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do 
original.

13.6.1. As decisões do Serviço Médico indicado pela AMS-IS, de caráter 
eliminatório para efeito de posse, são soberanas.
13.6.2. O candidato com deficiência, aprovado no concurso, será submetido à 
perícia da AMS-IS.
13.7. O não comparecimento ao exame médico/ perícia da AMS-IS, bem como à 
posse, na data agendada pela AMS-IS caracterizarão sua desistência e 
consequente eliminação do Concurso.
13.8. O descumprimento de prazos estabelecidos neste Edital e aqueles 
determinados pela AMS-IS acarretarão na exclusão do candidato deste Concurso.
13.9. O candidato que não comparecer à AMS-IS, conforme estabelecido no 
subitem 13.4 e no prazo estipulado pela AMS-IS ou, ainda, que manifestar sua 
desistência por escrito será considerado desclassificado, perdendo os direitos 
decorrentes de sua classificação no Concurso.
13.10. O candidato que não comprovar os requisitos mínimos será eliminado 
deste Concurso Público, não cabendo recurso.
13.11. O candidato classificado no Concurso Público que não aceitar a vaga para a 
qual foi convocado será eliminado do Concurso.
13.12. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para 
uma vaga, o fato será formalizado pelo mesmo por meio de Termo de Desistência.
13.13. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante 
a AMS-IS, conforme o disposto nos itens 14.8 e 14.9 do Capítulo 14 deste Edital.
13.14. Não poderá ser nomeado o candidato habilitado que fizer, em qualquer 

13.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados e que 
comprovarem os requisitos mínimos da forma definida neste Edital, serão 
submetidos a exames médicos, que posteriormente serão analisados pela 
Comissão Multidisciplinar de Assuntos de Seção de Medicina e Segurança do 
Trabalho da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, que avaliará sua 
capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes ao Cargo a 
que concorrem.



documento, declaração falsa, inexata para fins de posse, não possuir os requisitos 
mínimos exigidos ou não comprovar as condições estabelecidas no capítulo 2 
deste Edital, na data estabelecida para apresentação da documentação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Todas as convocações, avisos, resultado provisório e outras informações 
referentes exclusivamente às etapas do presente Concurso Público serão 
publicados na Imprensa Oficial do Município de Itapecerica da Serra e 
divulgados na Internet no endereço eletrônico . É de 
responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações.
14.2. Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que lograrem 
classificação no Concurso Público.
14.3. A AMS-IS e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. se 
eximem das despesas com viagens e estadia dos candidatos em quaisquer das 
fases do Concurso Público.
14.4. A aprovação no Concurso Público não gera direito à nomeação, mas esta, 
quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final.
14.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos 
apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião 
da posse, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com 
todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, 
civil e criminal.
14.6. Caberá à AMS-IS a homologação dos resultados finais do Concurso Público.
14.6.1. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de 
classificação no Concurso Público, valendo para esse fim, a Classificação Final, 
publicada na Imprensa Oficial do Município de Itapecerica da Serra e divulgada 
na Internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br.
14.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser 
respeito, até a data da respectiva providência ou evento, circunstância que será 
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado na Imprensa Oficial do Município 
de Itapecerica da Serra, bem como divulgado na Internet, no endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br.
14.8. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante a RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., situada à Rua Inácio Ribeiro, 
993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - SP, CEP 13670-000, até a data de 
publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto à sede da 
AMS-IS, situada à Rua Major Manoel Francisco de Moraes, 286 – Centro -  
Itapecerica da Serra/SP- CEP 06850-050,aos cuidados do Departamento de 
Recursos Humanos, pessoalmente (munido de documento original com foto)  ou 
por meio de correspondência com aviso de recebimento, apresentando cópia 
autenticada do documento de identificação com foto e declaração de mudança de 
endereço com reconhecimento de assinatura.
14.9. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone 
atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso Público, para 
viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for convocado, perder o 
prazo para posse, caso não seja localizado.
14.10. A AMS-IS e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não 
se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
14.10.1. Endereço não atualizado.
14.10.2. Endereço de difícil acesso.
14.10.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de 
fornecimento e/ou endereço errado do candidato.
14.10.4. Correspondência recebida por terceiros.
14.11. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e à 
apresentação para posse e exercício correrão às expensas do próprio candidato.
14.12.A AMS-IS, por decisão motivada e justificada, poderá revogar ou anular o 
presente Concurso Público, no todo ou em parte, bem como alterar os 
quantitativos de vagas constantes na Tabela I, do Capítulo 1 deste Edital.
14.13. A AMS-IS e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não 
se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes a este Concurso Público.
14.14. Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão realizados com 
duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa 
decimal for maior ou igual a cinco.
14.15. A legislação indicada no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO inclui 
eventuais alterações posteriores, ainda que não expressamente mencionadas. 
Considerar-se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação 
vigente até a data de publicação deste Edital.
14.16. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer 
dos membros do quadro societário da empresa contratada para aplicação e 
correção do presente certame a relação de parentesco definida e prevista nos 
artigos 1591 a 1595 do Código Civil, valorizando-se assim os princípios de 
moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. 
Constatada a tempo será a inscrição indeferida pela Comissão para Supervisão e 
Acompanhamento e, posterior à homologação será o candidato eliminado do 
Concurso Público, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa.
14.17. A realização do Concurso Público será feita sob exclusiva responsabilidade 
da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda.
14.18. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão para 
Supervisão e Acompanhamento do Concurso Público da AMS-IS e pela RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., no que tange a realização 
deste Concurso Público.

Itapecerica da Serra, 20 de Janeiro de 2020.

MICHELE SALES DOS SANTOS DA SILVA
SUPERINTENDENTE DA AMS-IS 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Trabalhar em serviços de promoção e apoio à saúde;
Orientar a comunidade para promoção da saúde;
Assistir pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e 
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supervisão de profissionais da saúde;
Rastrear focos de doenças específicas;
 Realizar partos;
Promover educação sanitária e ambiental;
Participar de campanhas preventivas;
 Incentivar atividades comunitárias;
Promover comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade;
Realizar manutenção dos sistemas de abastecimento de água;
Executar tarefas administrativas;
Verificar a cinemática da cena da emergência;
Socorrer as vítimas e realizar ações de controle de endemias.

______________________________

ANEXO II–CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENSINO MÉDIO
PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia 
Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância 
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal.Crase. 
Sintaxe.
MATEMÁTICA
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, 
Múltiplos e Divisores; Números Racionais: Operações e Propriedades. Números e 
Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: Razões e Proporções, 
Divisão Proporcional, Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem. Juros 
Simples. Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometria: cálculo de 
área e cálculo de volume. Raciocínio Lógico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Princípios e Diretrizes da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
S U S .  G u i a  P r á t i c o  d o  A g e n t e  C o m u n i t á r i o  d e  S a ú d e  
(http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf). Manual: O 
T r a b a l h o  d o  A g e n t e  C o m u n i t á r i o  d e  S a ú d e  
(http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf). Estratégia 
Saúde da Família; Ações de promoção em saúde; Vacinas e calendário da 
vacinação; Territorialização em saúde – mapeamento de saúde; Cadastramento e 
Visita domiciliar; Instrumento e ferramentas para o trabalho com as famílias; 
Participação Popular; Ações intersetoriais; Conhecimentos gerais sobre saúde da 
mulher, da criança e do adulto; educação em saúde; Portaria nº 2.436, de 21 de 
setembro de 2017; Portaria nº 2527 de 19 de outubro de 2006.

____________________________________________
ANEXO III

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E/OU 
SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL
Concurso Público nº 02/2020 – AMS-IS

Dados do candidato:

NOME:  
INSCRIÇÃO:  RG:  

UNIDADE DE 
SAÚDE:  

ÁREA/ MICRO 
ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA: 

 

TELEFONE:  CELULAR:  

 

CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA?              S̈IM                         N̈ÃO 

 
Se sim, especifique a deficiência: _________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Nº do CID: ____________ 
 

Nome do médico que assina do Laudo: ____________________________________________________________________ 
 

Nº do CRM: ___________ 
 

 

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA? S̈IM   N̈ÃO 

 
 ̈SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA) 
 ̈MESA PARA CADEIRANTE 
 ̈SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADEIRANTE 
 ̈LEDOR 
 ̈TRANSCRITOR 
 ̈PROVA EM BRAILE 
 ̈PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24) 
 ̈INTERPRETE DE LIBRAS 
 ̈OUTRA. QUAL?_____________________________________________________________________________________ 

 
                               _____________________________________________________________________________________ 
 

 

ATENÇÃO: Esta declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser 
encaminhados via Sedex ou carta com aviso de recebimento para a empresa RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada na Rua Inácio Ribeiro, 
993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - SP, até o dia útil subsequente ao 
término das inscrições, na via original ou cópia reprográfica, conforme disposto no 
Capítulo 5 do Edital.

Itapecerica da Serra, ______ de ____________________ de20___.

__________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO

Concurso Público nº 02/2020 – AMS-IS
Dados do candidato:
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EDITAIS
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EDITAIS
NOME:  
INSCRIÇÃO:  RG:  

CPF:  
UNIDADE DE 
SAÚDE:  

ÁREA/ MICRO 
ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA: 

 

TELEFONE:  CELULAR:  

 

Assinale a condição para solicitação da isenção da taxa de inscrição: 

 

S̈ER DOADOR DE SANGUE (nos termos do subitem 4.1.1 do edital do Concurso) - Lei Municipal nº 
2.004/2009  

 

 
E u ,  
_______________________________________________________________
_____,  portador(a) da cédula de
identidade nº ___________________________, venho por meio desta, requerer 
isenção da taxa de inscrição amparado(a) pela  legislação municipal de 
Itapecerica da Serra/SP.
Declaro, sob as penas da Lei, e, para os devidos fins, que me enquadro nas 
NORMAS PARA OBTENÇÃO DA ISENÇÃO DA TAXA pela legislação do 
município de Itapecerica da Serra/SP. Atesto que as informações apresentadas 
por mim são verdadeiras e que estou ciente de que se for constatado omissão de 
informações e (ou) apresentação de informações inverídicas e (ou) falsificação e 
(ou) fraude da documentação por mim apresentada, será considerada nula a 
isenção de pagamento de taxa de inscrição, bem como estarei sujeito às 
penalidades da Lei.
Declaro, ainda, que se deferida a minha solicitação de isenção da taxa de inscrição 
no Concurso para a opção indicada acima, estou ciente de que a mesma 
representa a formalização da minha inscrição. 
Firmo, por meio da presente, minha aceitação e tácita ciência das normas e 
condições estabelecidas no Edital, sobre as quais não poderei alegar 
desconhecimento.

Itapecerica da Serra, ______ de ____________________ de 20___.

_________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

ATENÇÃO: Este formulário e a respectiva documentação comprobatória deverão 
ser encaminhados por SEDEX ou correspondência com registro de Aviso de 
Recebimento (AR), à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., 
localizada à Rua Inácio Ribeiro, 993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - 
SP CEP13670-000, identificando no envelope: “Isenção para a AMS-IS - 
Concurso Público Edital 02/2020, até o dia 29de janeirode 2020, conforme 
disposto no Capítulo 4 do Edital.

ANEXO V - FORMULÁRIO DE RECURSO
À Comissão Organizadora do Concurso Público nº 02/2020 – AMS-IS
Dados do candidato:

NOME:  
INSCRIÇÃO:  RG:  

UNIDADE DE SAÚDE:  
ÁREA/ MICRO ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA:  

TELEFONE:  CELULAR:  

 Assinale o tipo de recurso: 
X RECURSO 

 CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 

 CONTRA O INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 CONTRA O INDEFERIMENTO DA CONCORRÊNCIA NAS VAGAS RES. ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 CONTRA O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL  

 CONTRA GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA 

 CONTRA NOTA DA PROVA OBJETIVA 

 CONTRA O RESULTADO DA CHECAGEM DE PRE-REQUISITOS 

 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO  

 
 Justificativa do candidato – Razões do Recurso:
 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 
 Preencher em letra de forma legível ou à máquina.
 Itapecerica da Serra, ______ de ____________________ de20___.

________________________   _____________________________________
Assinatura do candidato          Assinatura do Responsável p/ recebimento

PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO - Concurso Público nº 02/2020 
– AMS-IS

NOME:  
INSCRIÇÃO:  RG:  

CARGO:  
 

Assinale o tipo de recurso: 
X RECURSO 

 CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 
 CONTRA O INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 CONTRA O INDEFERIMENTO DA CONCORRÊNCIA NAS VAGAS RES. ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 CONTRA O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL  
 CONTRA GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA 
 CONTRA NOTA DA PROVA OBJETIVA 
 CONTRA O RESULTADO DA CHECAGEM DE PRE-REQUISITOS 
 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO  
 

Itapecerica da Serra, ______ de ____________________ de20___.

________________________   _____________________________________
Assinatura do candidato          Assinatura do Responsável p/ recebimento

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Concurso Público nº 02/2020 – AMS-IS

E u ,  
_______________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ ,  ( n o m e  c o m p l e t o )  i n s c r i t o ( a )  n o  C P F  s o b  o  n º  
____________________________________________, DECLARO para 
comprovação de residência, sob as penas da Lei (art. 2º da Lei nº 7.115/83), que 
o ( a )  S r ( a ) ,  
_______________________________________________________________
________,  (nome completo do candidato) inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 
___________________________________________, é residente no endereço 
(conforme comprovante apresentado):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________.
(endereço completo)

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 
implicar na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme 
transcrição abaixo:
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 
deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que 
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 
verdade sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e 
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.”

Itapecerica da Serra, __________ de _______________________ de 20____.

_____________________________
Assinatura do(a) declarante

CHAMAMENTO PÚBLICO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2019-SIDS

CELEBRA-SE O TERMO DE COLABORAÇÃO, CONFORME A LEI FEDERAL 
Nº 13.019/2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204/2015 E O 
DECRETO MUNICIPAL Nº 2.630/2016, ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA E A CÁRITAS DIOCESANA DE 
CAMPO LIMPO, QUE DE COMUM ACORDO FIRMAM O TERMO DA 
PRESENTE PARCERIA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO VINCULADO À 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE 
ALTA COMPLEXIDADE: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SAICA, NO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA 
DA SERRA. PROCESSO E- Nº 62682/2019.

Pelo presente e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE 
ITAPECERICA DA SERRA, com sede na Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135 
– Centro – Itapecerica da Serra – SP – CEP 06850-040, inscrito no CNPJ sob nº 
46.523.130/0001-00, representado pelo Prefeito Municipal Senhor JORGE JOSÉ 
DA COSTA, portador do RG nº 8.377.412-9 e CPF nº 060.114.398-10, pela 
responsável pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Relações do 
Trabalho, Senhora MELISSA HEE TERRA DO AMARAL, portadora do RG nº 
22.217.418-3 e CPF nº 269.518.978-83, e pela Presidente da Comissão de 
Seleção e Avaliação do Edital de Chamamento Público, Senhora LUCIMARA 
SILVA DE JESUS VADERS, portadora do RG nº 23.409.127-7 e CPF nº 
260.644.088-98, doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o CÁRITAS 
DIOCESANA DE CAMPO LIMPO, com sede na Rua Filipinas, 1.615 – Parque 
Paraíso – Itapecerica da Serra – SP - CEP 06852-270, inscrita no CNPJ sob nº 
64.033.061/0010-29, representada pelo Pe ODAIR EUSTÁQUIO RIBEIRO 
GOMES, portador do RG nº 29.913.721-1 e CPF nº 992.075.596-68, doravante 
denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, resolvem FIRMAR, 
o presente TERMO DE COLABORAÇÃO em parceria entre as partes, em 
conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 
13.204/2015, cumulada com o Decreto Municipal nº 2.630/2016, em cumprimento 
a Lei Municipal nº 2.402/14, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – A vigência do presente Termo de Colaboração será pelo 
período de 20 de janeiro de 2020 à 19 de janeiro de 2021, para atendimento de 
crianças de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses, em regime de 
acolhimento institucional, conforme previsto nas legislações e documentos 
pertinentes à proteção integral da criança e do adolescente, com capacidade para 
20 (vinte) crianças e adolescentes, podendo chegar a 22 (vinte e duas), em 
casos emergenciais. Caso o número de crianças exceda ao limite de 22 (vinte e 
duas), em razão de uma situação emergencial e determinada pelo Poder 
Judiciário, será acrescido um valor per capta no valor de dois salários mínimos 
nacionais vigentes à época, enquanto a situação perdurar.

Parágrafo único - No caso de excedente, havendo atendimento menor que 30 
dias, será calculado à razão de 1/30 avos para cada dia em que a criança ou 
adolescente recebeu atendimento.

Cláusula Segunda – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC 
conveniada deverá desenvolver o trabalho previsto pelas legislações e diretrizes 
vigentes à proteção de crianças e adolescentes em situação de acolhimento 
institucional, elaborando anualmente o Plano de Trabalho e o Projeto Político 
Pedagógico, que contemple atividades capazes de permitir o pleno 
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, sensorial, 
psicológico, intelectual e social.
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Parágrafo único – Sua atuação deverá se fazer sentir junto às famílias e à 
comunidade no sentido de contemplar o que está previsto no Plano Nacional de 
Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária.

Cláusula Terceira – A coordenação das tarefas necessárias à consecução dos 
objetivos colimados por este Termo de Colaboração, caberá à Secretaria 
Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social que deverá juntamente com a 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC supervisionar e avaliar as 
atividades da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC com a participação 
dos sujeitos envolvidos na ação, conforme previsto no Decreto Municipal nº 
2.630/16.

Cláusula Quarta – O MUNICÍPIO pagará mensalmente à ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL - OSC a importância de R$ 84.458,33 (oitenta e quatro mil, 
quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), fixada por Lei e 
reajustada, anualmente de acordo com índice oficial de reajuste utilizado pelo 
Município, da Dotação Orçamentária: 06.22.00-3.3.50.39.00-08.243.4001.2561 e 
06.22.00-4.4.50.42.00-08.243.4001.2561.

§ 1º - O pagamento será liberado mediante solicitação da ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL - OSC, feita por meio de requerimento mensal à Secretaria 
Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social.
§ 2º - Deverá ser anexada ao requerimento constante do § 1º Declaração da 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, constando o número de crianças 
que estão sendo atendidas por ela, bem como uma relação nominal das mesmas.

§ 3º - A solicitação e a relação de crianças constante e planilha mensal, onde 
constem os gastos financeiros referentes à execução do serviço do § 2º, assinada 
pelo Coordenador designado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – 
OSC deverá ser feita até o 15º dia útil de cada mês. Caso o número de crianças 
exceda ao limite de 22 (vinte e duas), em razão de uma situação emergencial e 
determinada pelo Poder Judiciário, será acrescido um valor per capta no valor de 
dois salários mínimos nacionais vigentes à época, enquanto a situação perdurar.

§ 4º - Havendo atendimento menor que 30 dias, o excedente previsto no § 3º, será 
calculado à razão de 1/30 avos para cada dia em que a criança ou adolescente 
recebeu atendimento.
§ 5º - O repasse da primeira parcela será efetuado após a publicação do Termo de 
Colaboração. As demais parcelas serão mensalmente repassadas até o vigésimo 
dia útil de cada mês.

§ 6º - O repasse da terceira parcela fica condicionado à apresentação e aprovação 
da prestação de contas de primeira parcela, o da quarta parcela fica condicionado 
à apresentação e aprovação da segunda e, assim sucessivamente, nos termos 
estabelecidos nesta Cláusula.
§ 7º - As parcelas dos recursos transferidos ficarão retidas até o saneamento das 
impropriedades, quando:

1. houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 
recebida;
2. constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento 
da Organização da Sociedade Civil em relação a obrigações estabelecidas no 
Termo de Colaboração; e
3. a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativas suficientes 
as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública ou pelos órgãos de 
controle interno ou externo.

Cláusula Quinta – Das Despesas Permitidas

Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no 
Plano de Trabalho, as despesas com:

1. remuneração da equipe dimensionada no Plano de Trabalho, durante a vigência 
da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, 
contribuições sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS, férias, 
décimo terceiro, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos 
sociais, desde que tais valores:
a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e a 
qualificação técnica necessária para a execução da função a ser desempenhada; 
e
b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior 
ao teto do Poder Executivo; c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetivo e 
exclusivamente dedicado à parceria celebrada;

2. custos indiretos necessários à execução do objeto sejam qual for à proporção 
em relação ao valor total da parceria;e

3. aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução 
do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à 
instalação dos referidos equipamentos e materiais, devidamente previstos no 
Plano de Trabalho. 

Cláusula Sexta – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC obriga-se a:

1. aplicar integralmente no SAICA o numerário recebido do MUNICÍPIO, visando a 
aquisição de alimentação, medicamentos, material pedagógico, contratação de 
serviços, pagamento de funcionários e encargos sociais, vestuário e ao mais que 
se fizer necessário para sua manutenção;
2. prestar contas mensalmente das quantias recebidas que fará parte integrante 
do requerimento que solicitar liberação de verba, de que trata a Cláusula Quarta 
deste Termo de Colaboração;
3. manter no SAICA pessoal mínimo indispensável ao seu bom funcionamento, 
respondendo isoladamente por seus atos, omissivos ou não, inclusive, quanto a 
vínculo trabalhista;

4. enviar à Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social, 
mensalmente, os dados solicitados e pertinentes ao Termo de Colaboração, a 
saber:

a) relação mensal com o nome e a idade das crianças e adolescentes, sendo os 
nomes em ordem alfabética;
b) relatórios mensais, financeiro e de atividades desenvolvidas e outros que se 
fizerem necessários;
c) apresentar anualmente relatório de atividades desenvolvidas, bem como 
balanço, atestado de funcionamento, parecer do Conselho Fiscal e Ata, até o dia 
31 de janeiro de cada exercício; e
d) relatório circunstanciado trimestral de cada criança e adolescente acolhido.

5. o SAICA deverá manter prontuários individuais das crianças e adolescentes 
acolhidos e tudo que lhe for pertinente, bem como o Plano Individual de 
Atendimento – PIA;
6. manter os recursos transferidos pelo MUNICÍPIO em conta corrente específica, 
junto à instituição financeira pública determinada pela Prefeitura, com aplicação 
financeira. Conforme o art. 51, da Lei Federal nº 13.019/2014 e § 1º, do art. 50, do 
Decreto Municipal nº 2.630/2016, as parcerias serão realizadas em conta corrente 
específica isenta de tarifa bancária, em instituição financeira pública, ou seja, 
Caixa Econômica Federal; e
7. manter sob custódia, por cinco anos a partir da data de despesa, a planilha de 
descrição mensal de despesa, onde devem ser registradas as despesas mensais 
identificadas pelos fornecedores com anexação dos respectivos documentos 
fiscais comprobatórios, devidamente organizados e à disposição de verificações 
programadas, fiscalizações e auditorias por parte dos órgãos públicos, dos 
Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas,
8. liberar o repasse do valor mencionado na Cláusula Quarta;
9. proceder à orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos 
que se relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo de 
Colaboração;
10. providenciar em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, 
entre outro, a devida tomada de contas especial; e
11. designar a comissão de monitoramento e avaliação, que será responsável pela 
gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização.

Cláusula Sétima – A prestação de contas da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL - OSC será mensal, devendo acompanhar o requerimento da solicitação 
constante do
§ 1º, da Cláusula Quarta deste Termo de Colaboração.

§ 1º - O período concernente à utilização de recursos financeiros para pagamento 
das ações conveniadas será dividido em períodos consecutivos, dentro dos quais 
se o valor do repasse mensal do Termo de Colaboração não for gasto 
integralmente no mês correspondente, o saldo remanescente poderá ser utilizado 
no mês seguinte ou no subsequente pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL - OSC, não podendo a compensação exceder o período estabelecido pelo 
MUNICÍPIO.

§ 2º - Os saldos remanescentes de valores repassados pelo MUNICÍPIO e não 
gastos pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC deverão ser 
aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão 
de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de 
instituição oficial, quando a utilização dos recursos verificar-se em prazos 
inferiores a um mês, devendo as receitas auferidas desses investimentos serem 
aplicadas exclusivamente no objeto deste Termo, constando de demonstrativo 
específico que integrará a prestação de contas.

§ 3º - Em qualquer hipótese, findo o presente Termo de Colaboração, os saldos de 
recursos remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de 
contas especial do responsável.

§ 4º Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas 
efetuadas em data anterior ou posterior à vigência deste Termo.

§ 5º - Não poderão ser pagas com recursos deste Termo, despesas decorrentes de 
multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do 
prazo e a título de taxa de administração.

Cláusula Oitava – O presente Termo de Colaboração poderá ser rescindido nos 
seguintes casos:

1. inadimplemento de suas cláusulas;
2. denúncia de uma das partes concordantes mediante aviso escrito e prévio com 
60 (sessenta) dias de antecedência;
3. a qualquer tempo por mútuo acordo; e
4. unilateralmente, de pleno direito e a critério do MUNICÍPIO, por irregularidades 
providas na administração da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, 
apontadas pela Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social ou por 
denúncia devidamente comprovada.

Cláusula Nona – Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da 
parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao 
MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata 
instauração de tomada de contas especial do responsável.

Cláusula Décima – Os casos omissos que surgirem na execução do presente 
Termo  de Colaboração serão solucionados pela Comissão de Monitoramento e 
Avaliação.

Cláusula Décima Primeira – As partes elegem o Fórum da Comarca de 
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Itapecerica da Serra, para qualquer procedimento judicial ou extrajudicial oriundo 
deste Termo e de suas eventuais modificações.

E, achando-se as partes ajustadas, assinam este Termo de Colaboração na 
presença das testemunhas abaixo.

Itapecerica da Serra, 20 de janeiro de 2020

Pelo Município:

JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito

MELISSA HEE TERRA DO AMARAL 
Responsável pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Relações do 

Trabalho

LUCIMARA SILVA DE JESUS VADERS
Presidente da Comissão de Seleção e Avaliação do Edital de Chamamento 

Público

Pela Organização da Sociedade Civil – OSC:

Pe. ODAIR EUSTÁQUIO RIBEIRO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1ª.
2ª.

Itapecerica agora tem

Ouvidoria
RECLAMAÇÕES,

CRÍTICAS E
SUGESTÕES:

4668-9333

4668-9443

PORTARIAS

PORTARIAS

CHAMAMENTO PÚBLICO
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EDITAIS
EDITAL Nº 001/2020

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015-D.R.H.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de suas atribuições legais e atendendo o Mandado de Segurança Processo nº 
1002099-68.2018.8.26.0268, resolve:

Reclassificar os candidatos aprovados no Concurso Público para o cargo de Guarda Civil Municipal GCM 3º Classe – Masculino, conforme abaixo:

 

INSCRIÇÃO NOME RG DT NASC JURADO PORT MATE CESP ACERTOS NT OBJ T PONTOS CLASS 

1300693-2 DIOGO JOSÉ LIMA 33736751-6 09/09/1982 Não 6 8 10 024 60,00 60,00 22 

1302846-4 VICTOR GRASSMANN ZILLIG DA SILVA 398336938 19/10/1995 Não 6 8 10 024 60,00 60,00 23 

1300899-4 CRISTIANO NERVIS 419130834 16/04/1986 Não 7 8 9 024 60,00 60,00 24 

1301600-8 
MARCOS ANTONIO GONCALVES DE 
OLIVEIRA 

38558744-2 20/06/1997 Não 7 9 8 024 60,00 60,00 25 

1302242-3 PEDRO FELIPE DA SILVA 408219683 08/05/1988 Não 5 5 13 023 57,50 57,50 26 

1302895-2 IGOR DOS SANTOS 50495527 23/03/1983 Não 4 6 13 023 57,50 57,50 27 

1300563-4 
ADRIANO SANTANA RODRIGUES DOS 
SANTOS 

421132140 11/06/1985 Não 6 6 11 023 57,50 57,50 28 

1302723-9 LEONARDO SOARES DA SILVA 482880132 22/04/1992 Não 6 6 11 023 57,50 57,50 29 

1301285-1 RAPHAEL DIAS BARROS ASSUNCAO 340215586 21/08/1986 Não 5 7 11 023 57,50 57,50 30 

1301582-6 BRUNO MENDES VALENTIM 421651192 26/08/1985 Não 4 8 11 023 57,50 57,50 31 

1302668-2 ALESSANDRO FAGUNDES DE BARROS 29344089-X 15/01/1982 Não 7 6 10 023 57,50 57,50 32 

1303565-7 REBERTH DE ALMEIDA GOMES 27542292-6 10/03/1977 Não 6 7 10 023 57,50 57,50 33 

1301443-9 ABEL RODRIGUES MELIM 353132822 06/03/1988 Não 5 8 10 023 57,50 57,50 34 

1302339-0 FELLIPE ANDERSON DA SILVA 359903435 01/12/1990 Não 5 8 10 023 57,50 57,50 35 

1301039-5 WASHINGTON MAXIMIANO DE ARAUJO MG16519740 21/06/1990 Não 4 9 10 023 57,50 57,50 36 

1300576-6 REALINO SEBASTIAO FERMIANO NETO 34414642X 10/02/1984 Não 7 7 9 023 57,50 57,50 37 

1302483-3 THIAGO ANTONIO RAINHA DE ARRUDA 343155515 22/12/1987 Não 7 7 9 023 57,50 57,50 38 

1300986-9 GILMAR DEMETRIO DOS SANTOS 34605304-3 17/09/1981 Não 6 8 9 023 57,50 57,50 39 

1303713-7 EDERSON BARREIRO ALVES 411535250 13/07/1987 Não 6 8 9 023 57,50 57,50 40 

1300172-8 MIQUEIAS DE ARUJO MELO 301635286 01/04/1982 Não 5 9 9 023 57,50 57,50 41 

1302187-7 MAURICIO SANTOS SILVA 403937802 29/05/1986 Não 6 9 8 023 57,50 57,50 42 

E, para conhecimento dos interessados, expede-se este Edital que é afixado no local de costume da Prefeitura e publicado na Imprensa Oficial do Município.

Itapecerica da Serra (SP), 15 de janeiro de 2020

JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito

EDITAL Nº 002/2020

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015-D.R.H.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de 
suas atribuições legais e atendendo o Mandado de Segurança Processo nº 
1002099-68.2018.8.26.0268, resolve:

Retificar o Edital nº 27/2018 – DRH, a saber:

Onde se lê:

Nome Data Nasc. Classificação 

VICTOR GRASSMANN ZILLIG DA SILVA 19/10/1995 022º 
 

Leia–se:

Nome Data Nasc. Classificação 

VICTOR GRASSMANN ZILLIG DA SILVA 19/10/1995 023º 
 

E, para conhecimento dos interessados, expede-se este Edital que é 
afixado no local de costume da Prefeitura e publicado na Imprensa Oficial do 
Município.

Itapecerica da Serra (SP), 15 de janeiro de 2020

JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito

EDITAL Nº 003/2020

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015-D.R.H.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, 
no uso de suas atribuições legais e atendendo o Mandado de Segurança Processo 
nº 1002099-68.2018.8.26.0268, resolve:

Retificar o Edital nº 32/2019 – DRH, a saber:

Onde se lê:

Nome Data Nasc. Classificação 

CRISTIANO NERVIS  16/04/1986 023º 

MARCOS ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA 20/06/1997 024º 

PEDRO FELIPE DA SILVA  08/05/1988 025º 

IGOR DOS SANTOS  23/03/1983 026º 

ADRIANO SANTANA RODRIGUES DOS SANTOS  11/06/1985 027º 

LEONARDO SOARES DA SILVA  22/04/1992 028º 

RAPHAEL DIAS BARROS ASSUNÇÃO 21/08/1986 029º 

BRUNO MENDES VALENTIM  26/08/1985 030º 

ALESSANDRO FAGUNDES DE BARROS  15/01/1982 031º 

REBERTH DE ALMEIDA GOMES  10/03/1977 032º 

ABEL RODRIGUES MELIM  06/03/1988 033º 

FELLIPE ANDERSON DA SILVA 01/12/1990 034º 

WASHINGTON MAXIMIANO DE ARAUJO  21/06/1990 035º 

REALINO SEBASTIAO FERMIANO NETO  10/02/1984 036º 

THIAGO ANTONIO RAINHA DE ARRUDA 22/12/1987 037º 

GILMAR DEMETRIO DOS SANTOS  17/09/1981 038º 

EDERSON BARREIRO ALVES  13/07/1987 039º 

MIQUEIAS DE ARUJO MELO  01/04/1982 040º 

MAURICIO SANTOS SILVA  29/05/1986 041º 

 
Leia-se:

Nome Data Nasc. Classificação 

CRISTIANO NERVIS  16/04/1986 024º 

MARCOS ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA 20/06/1997 025º 

PEDRO FELIPE DA SILVA  08/05/1988 026º 

IGOR DOS SANTOS  23/03/1983 027º 

ADRIANO SANTANA RODRIGUES DOS SANTOS  11/06/1985 028º 

LEONARDO SOARES DA SILVA  22/04/1992 029º 

RAPHAEL DIAS BARROS ASSUNÇÃO 21/08/1986 030º 

BRUNO MENDES VALENTIM  26/08/1985 031º 

ALESSANDRO FAGUNDES DE BARROS  15/01/1982 032º 

REBERTH DE ALMEIDA GOMES  10/03/1977 033º 

ABEL RODRIGUES MELIM  06/03/1988 034º 

FELLIPE ANDERSON DA SILVA 01/12/1990 035º 

WASHINGTON MAXIMIANO DE ARAUJO  21/06/1990 036º 

REALINO SEBASTIAO FERMIANO NETO  10/02/1984 037º 

THIAGO ANTONIO RAINHA DE ARRUDA 22/12/1987 038º 

GILMAR DEMETRIO DOS SANTOS  17/09/1981 039º 

EDERSON BARREIRO ALVES  13/07/1987 040º 

MIQUEIAS DE ARUJO MELO  01/04/1982 041º 

MAURICIO SANTOS SILVA  29/05/1986 042º 

 
E, para conhecimento dos interessados, expede-se este Edital que é 

afixado no local de costume da Prefeitura e publicado na Imprensa Oficial do 
Município.

Itapecerica da Serra (SP), 15 de janeiro de 2020

JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito

EDITAL Nº 004/2020

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015-D.R.H.

C O N V O C A Ç Ã O

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de 
suas atribuições legais e atendendo o Mandado de Segurança Processo Nº 
1002099-68.2018.8.26.0268,

C O N V O C A o Senhor DIOGO JOSÉ LIMA, nascido em 9 de setembro 
de 1982, recolocado na lista dos candidatos aprovados no Concurso Nº 001/2015 
– DRH, na classificação 22º, para o cargo de provimento efetivo de GUARDA 
CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE – MASCULINO.

O candidato acima deverá comparecer ate o dia 16 de janeiro de 2020, no 
Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, a fim de obter a relação 
dos documentos necessários à nomeação.

E, para conhecimento dos interessados, expede-se este Edital que é 
afixado no local de costume da Prefeitura e publicado na Imprensa Oficial do 
Município.

Itapecerica da Serra (SP), 15 de janeiro de 2020

JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito


