3.2.2. A inscrição efetuada via internet somente será validada DIÁRIO
após a constatação
OFICIAL do pagamento
do boleto bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente
Terça-feira,
10
de
abril
de 2018
Edital;
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3.2.3. Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou
com valores divergentes;
3.2.4. A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP

3.2.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários da rede bancária
credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição;

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018

3.2.6. Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em
desacordo com as opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual
for o motivo alegado;

São Carlos, Capital da Tecnologia

Edital nº 001/2018 - Concurso Público - Geral
A Prefeitura Municipal de São Carlos, Estado de São Paulo, faz saber que realizará por meio do
INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME, na forma prevista no artigo 37, Inciso II, da Constituição
Federal, em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público destinado
ao provimento de vagas existentes para os Empregos descritos no Anexo I deste Edital, regido pela Lei
Municipal nº 16.000 de 23 de fevereiro de 2012 e alterações posteriores. O Concurso Público será regido
também pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado em conformidade com
os ditames das Legislações Federal e Municipal, vigentes e pertinentes, e pelas normas cabíveis que
vierem a surgir.
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo
parte integrante deste Edital.
I N S T R U Ç Õ E S

E S P E C I A I S

1. DO CONCURSO PÚBLICO
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e será
organizado pela empresa Instituto Excelência Ltda. - ME, sediada à Avenida Brasil, nº 884, Sala 02 –
Zona 08 – Maringá – PR – CEP 87.050-465, TELEFONE (44) 3026 1016. Horário de expediente: 09h00
às 11h00 e 14h00 às 17h00 (dias úteis), ou por e-mail contato@institutoexcelenciapr.com.br.
1.2. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, regido pelo regime jurídico celetista (CLT –
Consolidação das leis de trabalho) em conformidade com a Lei Municipal nº 16.000/2012 e suas
alterações posteriores, para os Empregos atualmente vagos e dos que vagarem, dentro do prazo de
validade de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do
certame, a critério da Prefeitura Municipal de São Carlos.
1.3. Os números dos concursos, os empregos, as vagas, o salário mensal inicial, a carga horária
semanal, os requisitos mínimos exigidos, e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos no Anexo I
deste Edital.
1.3.1. As vagas oferecidas são para o Município de São Carlos/SP.
1.4. A Descrição Sumária das atribuições dos empregos está discriminada no Anexo II, deste Edital.
1.5. O Concurso Público compreenderá a aplicação de Prova Escrita Objetiva de caráter
eliminatório e classificatório.
1.6. As provas serão realizadas na cidade de São Carlos - SP, por definição conjunta da Prefeitura do
Município de São Carlos e da empresa organizadora, Instituto Excelência Ltda. - ME.
1.7. O edital completo e respectivas retificações serão publicados no Diário Oficial do Município
(http://www.saocarlos.sp.gov.br) e no site www.institutoexcelenciapr.com.br.
1.8. Os meios oficiais de divulgação dos atos deste Concurso Público serão publicados no Diário Oficial
do
Município
(http://www.saocarlos.sp.gov.br)
e
no
site
do
Instituto
Excelência
(www.institutoexcelenciapr.com.br).
1.9. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público ou a divulgação desses documentos através do site
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃO
www.institutoexcelenciapr.com.br
e demais
meios oficiais
de CARLOS/SP
divulgação definidos no item 1.8.
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1.10. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário de Brasília.
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2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

1

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e preencher as condições para
inscrição, previstas na Lei Municipal nº 16000/2012, especificadas a seguir:
2.1.1. Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal 70.436/72;
2.1.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
2.1.3. Estar quites com o Serviço Militar, se do sexo masculino;
2.1.4. Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
2.1.5. Possuir habilitação legal para o exercício do emprego;
2.1.6. Ter condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do emprego ou função,
de acordo com prévia inspeção médica oficial, na forma da Lei;
2.1.7. Não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade sofrida;
2.1.8. Atender as condições, escolaridade e requisitos prescritos para o emprego.

2.2. Os requisitos citados acima, assim como os dispostos no Anexo I deste Edital são essenciais para
provimento do emprego, devendo o candidato na ocasião da admissão, apresentar os documentos
exigidos pela Prefeitura Municipal de São Carlos-SP. No caso do não cumprimento das referidas
exigências o candidato perderá o direito à vaga.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Das disposições iniciais.
3.1.1. As inscrições serão realizadas pela internet, conforme item 3.2. Não serão admitidas
inscrições pelo Correio, Fax, E-mail ou outra forma diferente da definida no item 3.2.
3.2. Da inscrição via Internet.
3.2.1. Será admitida a inscrição apenas via INTERNET, no endereço eletrônico
www.institutoexcelenciaprcom.br, a partir do dia 10/04/2018 às 12h a 07/05/2018 às 12h
desde que o candidato efetuar seu pagamento até o dia 07/05/2018 através de “Boleto
Bancário” a ser emitido após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição no endereço
www.institutoexcelenciapr.com.br;
3.2.2. A inscrição efetuada via internet somente será validada após a constatação do pagamento
do boleto bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente
Edital;
3.2.3. Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou
com valores divergentes;
São Carlos3.2.4. A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário;

3.2.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários da rede bancária
credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição;

3.2.7. O Instituto Excelência e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se
responsabilizamPREFEITURA
por inscriçõesMUNICIPAL
via internet DE
nãoSÃO
recebidas
por motivos de ordem técnica dos
CARLOS/SP
computadores, falhas de São
comunicação,
congestionamento
Carlos, Capital
da Tecnologia das linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados;
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3.2.8. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.institutoexcelenciapr.com.br. Em
caso de dúvida para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar a “Área do Candidato”
de como realizar a sua Inscrição, disponível na página inicial do site ou entrar em contato com a
empresa através do e-mail contato@institutoexcelenciapr.com.br ou através do telefone (44)
3026-1016;

3.2.9. Os valores de inscrição pagos em desacordo com o estabelecido neste Edital não serão
devolvidos;
3.2.10. Os candidatos poderão se inscrever para mais de um emprego, sob sua responsabilidade,
devendo verificar para tanto a compatibilidade de horários das provas de cada um deles, ciente de
que não haverá a possibilidade de reembolso do valor pago a título de taxa de inscrição.
3.3. Da inscrição para pessoa com deficiência.
3.3.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto
Federal nº 3.298/99, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes
para cada emprego, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de
validade do presente CONCURSO PÚBLICO.
3.3.1.1. Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5
(cinco décimos), estará formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a
0,5 (cinco décimos), os candidatos com deficiência concorrem às vagas anunciadas sem a
prerrogativa da reserva legal, observada a classificação geral. A formação da vaga, quando a
fração for menor que 0,5 (cinco décimos), ficará condicionada à elevação da fração para o
mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas durante o prazo de
validade do Concurso Público;
3.3.1.2. A cada 20 (vinte) candidatos convocados para cada emprego, 1 (um) candidato
deste emprego será convocado da lista especial, que se refere aos candidatos habilitados na
condição de pessoa com deficiência.
3.3.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias
relacionadas na Lei Federal nº 13.146/15.
3.3.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto
Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do CONCURSO PÚBLICO em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas.
3.3.3.1. Os candidatos com surdez farão a prova de Língua Portuguesa em segunda língua,
direito assegurado pelo Decreto Federal nº 5626/2005 e Lei Federal nº 13.146/15;
3.3.3.2. Considera-se Surdo a pessoa que se identifica como tal por sua diferença linguística
e cultural, usuário da LIBRAS e que apresenta perda auditiva comprovada mediante laudo
médico.
3.3.4. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com deficiência,
especificando-a no Formulário de Inscrição e que deseja concorrer às vagas reservadas. Após isso,
deverá providenciar a documentação exigida no item 3.3.5 e preencher o formulário (Anexo V)
deste Edital, encaminhando – os via SEDEX ou carta registrada (AR), sob pena de indeferimento a
ausência de qualquer um dos documentos solicitados no Item 3.3.5, no período de 10 de abril
de 2018 a 07PREFEITURA
de maio de 2018,
ao Instituto
Excelência
Ltda. – ME, Rua Arapongas 60,
MUNICIPAL
DE SÃO
CARLOS/SP
Carlos,
Capital daidentificando
Tecnologia no envelope: INSCRIÇÃO PNE –
Zona 08, Maringá/PR,São
CEP
87.050-420,
CONCURSO PÚBLICO– Prefeitura Municipal de São Carlos - Edital nº 001/2018.
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3.3.5. Serão considerados somente documentos enviados dentro do prazo estabelecido, conforme
data de postagem verificada pelo carimbo dos Correios, e juntamente acompanhado do formulário
3
(Anexo V) e com os documentos a seguir:
a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 06 (seis) 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, contendo a assinatura e o carimbo do número do
CRM do médico responsável por sua emissão, anexando ao Laudo Médico as seguintes
informações: nome completo, número do documento de identidade (RG), número do CPF e
nome do CONCURSO PÚBLICO, nome do emprego pretendido (Anexo V);
b) O candidato com deficiência visual que necessitar de prova especial em Braille ou
ampliada ou leitura de sua prova, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste
item, deverá encaminhar solicitação por escrito (Anexo V), dentro do prazo previsto para envio
da documentação;
c) O candidato com surdez que necessitar do atendimento do Intérprete de Língua Brasileira
de Sinais/Português, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá
encaminhar solicitação por escrito (Anexo V);
d) O candidato com deficiência física que necessitar de atendimento especial, além do envio
da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito (Anexo V),
mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova, designação de fiscal para
auxiliar no manuseio das provas dissertativas (quando houver) e transcrição das respostas,
salas de fácil acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas etc.;
e) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas,
além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação
(Anexo V) com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência, dentro do prazo de envio do laudo.
3.3.6. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas
provas nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo,
ainda, utilizar-se de soroban.
3.3.7. Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão
oferecidas nesse sistema. Sua prova ampliada será em fonte 24.
3.3.8. O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado no item 3.3.5
letra “a”, e que, não tenha indicado no ato da inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas,
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(Anexo V) com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência,
dentroOFICIAL
do prazo de envio do laudo.
DIÁRIO

3.3.6. Aos Terça-feira,
deficientes visuais
(cegos)
solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas
10 de abril
deque
2018
provas nesse
sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos
www.saocarlos.sp.gov.br
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo,
ainda, utilizar-se de soroban.
3.3.7. Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão
oferecidas nesse sistema. Sua prova ampliada será em fonte 24.
3.3.8. O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado no item 3.3.5
letra “a”, e que, não tenha indicado no ato da inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas,
automaticamente será considerado como “concorrendo às vagas reservadas”.
3.3.9. Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos
mencionados neste Capítulo e seus subitens serão considerados como pessoas sem deficiência,
seja qual for o motivo alegado, bem como poderão não ter as condições especiais atendidas.
3.3.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes
deste Capítulo não poderá interpor recurso administrativo em favor de sua condição.
3.3.11. O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista
de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de candidatos com deficiência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP

3.3.12. Ao ser convocadoSão
para
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PÚBLICOouEDITAL
candidato como pessoa
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não, 001/2018
e o grau de deficiência incapacitante para o
exercício do emprego. Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja
deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na4
lista de classificação geral.
3.3.13. A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de
identidade original oficial e terá por base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições,
conforme item 3.3.5 deste Capítulo, 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.
3.3.14. Não caberá recurso contra decisão proferida pela perícia Médica da Prefeitura Municipal de
São Carlos /SP.
3.3.15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a
perda do direito a ser admitido para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
3.3.16. O laudo médico apresentado terá validade somente para este CONCURSO PÚBLICO e não
será devolvido.
3.3.17. Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação ou aposentadoria por invalidez.
4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES
4.1. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória.
4.2. Não serão recebidas inscrições por via postal, fac-símile ou condicional, sob qualquer pretexto, fora
do prazo estabelecido ou que não atenda rigorosamente às disposições contidas neste edital.
4.3. Não serão aceitas inscrições contendo dados incompletos.
4.3.1. Os dados cadastrais fornecidos pelos candidatos poderão ser retificados no prazo máximo
da data recursal das Homologações das Inscrições, posteriormente não serão aceitas alterações.
4.4. Efetivado o pagamento da inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração, sob hipótese
alguma.
4.5. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar das listagens
oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Excelência
procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante
a apresentação do comprovante de inscrição. O formulário estará em posse do Coordenador do Instituto
Excelência.
4.6. A inclusão de que trata o item 4.5 será realizada de forma condicional e será confirmada pelo
Instituto Excelência, na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a
pertinência da referida inclusão.
4.6.1. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 4.5, a mesma será cancelada,
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
4.7. Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de não realização do
Concurso Público, ou alteração de regra editalícia relacionada à data de prova, alteração de empregos,
ou qualquer outro quesito que interfira no interesse do candidato em participar do certame, por ordem
da autoridade superior.
4.8. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste Edital.
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4.9. A declaração falsa ou inexata
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São Carlos,
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administrativo em que se garantam os princípios do contraditório e ampla defesa.
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5. DAS PROVAS
5.1. A aplicação de provas do Concurso Público Edital 001/2018 será:
5.1.1. Prova Objetiva de Múltipla Escolha de caráter eliminatório e classificatório;
5.1.2. A Prova Objetiva será composta por 30 (trinta) questões com 05 opções de respostas
(a,b,c,d,e) cada, com apenas uma opção correta;
5.1.3. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo atribuídos
pesos para cada disciplina, conforme consta no Anexo IV;
5.1.4. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual
ou superior a 50 (cinquenta), e que não zerar em nenhuma das disciplinas que compõem a
prova.
5.2. A realização da Prova Objetiva terá duração de 03 (três) horas, incluindo o tempo para
distribuição e orientações sobre as provas e o preenchimento da Folha de Respostas.
5.3. As informações sobre Tipos de Provas e Quantidade de Questões é o constante do Anexo IV.
5.4. O Conteúdo Programático para as Provas Objetivas será apresentado no Anexo III.
5.5. Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade na prova, deverá se manifestar no
momento da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso junto à banca
examinadora.
6. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
6.1. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 20/05/2018 no Município de São Carlos
/SP, em locais e horários que serão divulgados no dia 15/05/2018 no Diário Oficial do Município
(www.saocarlos.sp.gov.br) e no site www.institutoexcelenciapr.com.br.
6.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização das Provas, com no mínimo, 60 (sessenta)

5.3. As informações sobre Tipos de Provas e Quantidade de Questões é o constante do Anexo IV.
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5.5. Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade na prova, deverá se manifestar no
momento da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso junto à banca
examinadora.
6. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
6.1. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 20/05/2018 no Município de São Carlos
/SP, em locais e horários que serão divulgados no dia 15/05/2018 no Diário Oficial do Município
(www.saocarlos.sp.gov.br) e no site www.institutoexcelenciapr.com.br.
6.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização das Provas, com no mínimo, 60 (sessenta)
minutos de antecedência, portando documento de identidade original, comprovante de inscrição, caneta
esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha macia.
6.2.1. O candidato só poderá ausentar-se do recinto de provas, depois de decorridos 01 hora do
início das mesmas;
6.2.2. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente
poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente;
6.2.3. O candidato só poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 horas do início
das provas.
6.3. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identificação.
6.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o
comparecimento no local, data e horário determinado, com todos os custos sob sua responsabilidade.
6.5. O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas só será permitido no horário
estabelecido, mediante a apresentação do Documento de Identidade Oficial (original), preferencialmente
o usado na inscrição. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
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6.6. O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com
EDITAL 001/2018
clareza, a identificação doCONCURSO
candidato PÚBLICO
e sua assinatura.
Não serão aceitos como documentos de
identificação: CPF (CIC), certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo
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antigo, sem foto), carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, nem cópias de
documentos de identificação, ainda que autenticados, ou protocolos de entrega de documentos.
6.7. Serão considerados documentos de identidade: 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; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de
Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira
Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).
6.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento
de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o
registro da ocorrência policial com data de no máximo 30 dias antes da data de realização das provas,
bem como outro documento que o identifique. Nesta ocasião poderá ser submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de assinaturas em formulário próprio de ocorrências.
6.9. A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
6.10. O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, na forma definida nos
subitens 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 deste Edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado
do Concurso Público.
6.10.1. Não serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário determinado;
6.10.2. Será excluído deste Concurso Público o candidato que:
a) Não apresentar documento de identificação exigida;
b) Não devolver a folha de respostas cedida para realização das provas;
c) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
d) Ausentar-se da sala no período das provas sem acompanhamento do fiscal, ou antes, do
tempo mínimo de permanência estabelecido ou portando folha de resposta;
e) For colhido em flagrante em qualquer forma de comunicação com outro candidato ou
com pessoas estranhas;
f) Tumultuar a realização das provas, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos
praticados;
g) Fizer anotações de informação relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
h) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões e nas folhas de respostas;
i) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público;
j) Constatado, após as provas por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato utilizado processo ilícitos, suas provas serão anuladas
e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público;
k) Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas,
com as autoridades presentes e/ou com candidatos.
6.10.3. Não será permitido ao candidato permanecer no local das Provas Objetivas com aparelhos
eletrônicos ligados
(bip, telefone
celular, relógio
do tipo
data bank, walkman, agenda eletrônica,
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃO
CARLOS/SP
notebook, palmtop, receptor,
gravador
etc.).daCaso
o candidato leve algum aparelho eletrônico, o
São Carlos,
Capital
Tecnologia
mesmo deverá estar desligado e em caso de aparelho telefone celular retirar a bateria e colocar
CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL 001/2018da presente instrução implicará na
no envelope de segurança
lacrado.
O descumprimento
eliminação do candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude, não será permitido o7
uso de boné, chapéu, gorro, óculos escuros ou similares;
6.10.4. É expressamente proibido ao candidato permanecer com armas no local de realização das
provas, ainda que detenha o porte legal de arma, sob pena de sua desclassificação;
6.10.5. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos
nem a utilização de máquinas calculadoras ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer
outro material de consulta;
6.10.6. Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos
locais predeterminados;
6.10.7. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem
acompanhamento de fiscal, após ter assinado a lista de presença;
6.10.8. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de
respostas, seu caderno de questões, exceto se estiver transcorrido 02 ( duas) horas de provas,
neste caso poderá levar consigo o caderno de questões;
6.10.8.1. Os gabaritos serão divulgados de acordo com Anexo VII.
6.10.9. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das
Atos Oficiais
provas resultará na eliminação automática.
6.11. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em
virtude de afastamento de candidato da sala de provas;

mencionando a bibliografia consultada;

acompanhamento de fiscal, após ter assinado a lista de presença;
6.10.8. O
terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de
respostas, seu caderno de questões, exceto se estiver transcorrido 02 ( duas) horas de provas,
neste caso poderá levar consigo o caderno de questões;

DIÁRIOoutro
OFICIAL
8.2.4. Não serão aceitos recursos enviados por fax e-mail ou qualquer
meio que não seja o
previsto neste Edital.
Terça-feira, 10 de abril de 2018

PREFEITURA ao
DE
candidato,

SÃO CARLOS

6.10.8.1. Os gabaritos serão divulgados de acordo com Anexo VII.
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8.3. A banca examinadora do Concurso Público constituiwww.saocarlos.sp.gov.br
última instância para recurso, sendo soberana
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

6.10.9. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das
provas resultará na eliminação automática.

8.3.1. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s)
a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação do recurso;

6.11. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em
virtude de afastamento de candidato da sala de provas;

8.3.2. O Gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo;
8.3.3. Na ocorrência do disposto nos itens 8.3.1 e 8.3.2, poderá haver, eventualmente,
alterações da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda
poderá ocorrer à desclassificação do candidato que obtiver ou não obtiver, a nota mínima exigida
para a prova;

6.11.1. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação das provas será de sua exclusiva
responsabilidade;
6.11.2. 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;
6.11.3. 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;
6.11.4. 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;

8.3.4. Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos aqui estabelecidos;
8.3.5. O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos.
8.4. Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos e questões objetivas, a anulação de qualquer
questão do certame, seja por recurso administrativo ou por decisão judicial, resultará em benefício de
todos os candidatos, ainda que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo, e eventuais
alterações no gabarito preliminar serão divulgadas.
8.4.1. O parecer contendo a decisão relativa ao recurso estará à disposição do candidato
recorrente, nas datas determinadas no Cronograma do Concurso Público, até a data de
homologação. Sendo que os resultados e as respostas dos recursos serão divulgados na internet
no site www.institutoexcelenciapr.com.br no “Menu do Candidato”, e procedendo-se, caso
necessário, a reclassificação dos candidatos e divulgação de nova lista de aprovados.

6.11.5. As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura ótica;
6.11.6. As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas a caneta esferográfica de tinta
azul ou preta para a Folha de Respostas, que é o único documento válido para correção eletrônica.
Não haverá substituição da Folha de Respostas ou de qualquer outro material, exceto por
ocorrência de responsabilidade exclusiva da Administração ou da organização do Concurso
Público, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações
feitas incorretamente, emenda ou rasura, ainda que legível e serão consideradas ERRADAS, as
questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que
legível;
6.11.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, desde
que deferido a solicitação
de atendimento
especial
a este
fim, nos termos do edital (Anexo V), e
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃO
CARLOS/SP
ainda deverá levar um acompanhante,
que da
ficará
em sala reservada para essa finalidade e que
São Carlos, Capital
Tecnologia
será responsável pela guarda da criança.
A candidata nesta condição que não levar
CONCURSO
PÚBLICO EDITAL 001/2018
acompanhante, não realizará
as provas;
6.11.8. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras8
pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim no ato
da inscrição. Nesse caso, se deferido o seu pedido, se necessário, o candidato será acompanhado
por um fiscal devidamente treinado pela coordenação do Concurso Público.
6.12. As provas serão aplicadas nos períodos matutino e vespertino, conforme a tabela que segue:

9. DA ADMISSÃO
9.1. A convocação para admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos
aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade da Prefeitura do Município de
São Carlos, dentro do prazo de validade do Concurso Público, com base no inciso II, do artigo 37, da
Constituição Federal.
9.2. A convocação será realizada por meio de publicação do Diário Oficial do Município, o candidato
deverá apresentar-se à Prefeitura Municipal de São Carlos na data estabelecida no mesmo.
9.3. A simples aprovação no Concurso Público não gera direito à admissão, cabendo à Prefeitura
Municipal de São Carlos, o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente
necessário, não havendo obrigatoriedade de admissão de todos os candidatos aprovados no Concurso
Público.
9.4. Caso o candidato convocado possua outro cargo/emprego, ou função pública, acumulável na forma
PREFEITURA
SÃO CARLOS/SP
do artigo 37, inciso XVI,
alíneas “a”,MUNICIPAL
“b” e “c”, daDE
Constituição
Federal, deverá apresentar declaração
São Carlos,
da Tecnologia
firmada pelo órgão ou entidade
pública Capital
contratante
contemplando o horário em que exerce suas
funções, para fins de averiguação
de compatibilidade
de horários.
CONCURSO
PÚBLICO EDITAL
001/2018
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MATUTINO

9.5. Por ocasião da convocação, os candidatos classificados deverão apresentar documentos originais,
acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para provimento e que deram condições de
inscrição, estabelecidos no Edital.

VESPERTINO

Agente de Serviços Gerais

Enfermeiro do Trabalho

Almoxarife

Médico do Trabalho

9.6. A relação básica de documentos segue conforme abaixo:


Carteira profissional



Cédula de identidade – cópia



Cartão do CPF – regularizado – cópia



Título de eleitor – cópia

7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE



Certidão de quitação eleitoral – cópia

7.1. A Nota Final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.



Cartão do PIS/PASEP – cópia

7.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, em lista de classificação por
emprego.



Certificado de Reservista se, do sexo masculino – cópia



Cartão de vacina atualizado – 2 cópias



Certidão de Nascimento (quando solteiro) – cópia



Certidão de Casamento ou averbação judicial/óbito – cópia



Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos – cópia



Cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos – cópia



1 (uma) foto ¾ - colorida e recente



Comprovante de residência (atualizado) – cópia



Comprovante Bancário (caso já possua conta corrente no Banco Santander) - cópia



Requisitos mínimos exigidos em edital - cópia acompanhada de original

Analista
de
Informação

Tecnologia

da Assistente Administrativo

Telefonista

7.3. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em 02 (duas) listas, contendo a
Primeira Lista Geral dos candidatos classificados, a Segunda Lista somente a classificação das Pessoas
com Deficiência.
7.4. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o disposto no
art. 27 da lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso – candidatos com idade superior ou igual a 60 anos)
aplicando-se subsidiariamente, para efeito de classificação, e sucessivamente, ao candidato que:
7.4.1. Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos;
7.4.2. Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português;
7.4.3. Obtiver o maior número de pontos na Prova de Matemática;
7.4.4. O candidato com maior idade, não alcançado pelo Estatuto do Idoso.
7.5. O Resultado Final do Concurso Público será publicado no dia 12/06/2018 no Diário Oficial do
Município (www.saocarlos.sp.gov.br) e no site www.institutoexcelenciapr.com.br.
8. DOS RECURSOS
8.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra todas as
decisões proferidas no decorrer do processo que tenham repercussão na esfera de direitos dos
candidatos, em especial em relação quanto:
a) Divulgação no site do Instituto do deferimento/indeferimento das inscrições;
b) Divulgação do gabarito provisório da Prova Objetiva;
c) Divulgação da classificação
Provisória
após Prova
Objetiva.
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃO
CARLOS/SP

São Carlos, Capital
da prazo
Tecnologia
8.2. Os recursos deverão ser apresentados
dentro do
estabelecido no item 8.1.
PÚBLICO
EDITAL
001/2018
8.2.1. Os candidatos CONCURSO
deverão acessar
o site
www.institutoexcelenciapr.com.br
e protocolar seu
recurso no link específico para tal;
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8.2.2. Será admitido um único recurso por candidato, para cada evento referido nas alíneas do
item 8.1, devendo o candidato argumentar em cada recurso toda a matéria que entender ser de
direito.
8.2.3. Os recursos devem ser apresentados com fundamentação lógica e consistente,
mencionando a bibliografia consultada;
8.2.4. Não serão aceitos recursos enviados por fax e-mail ou qualquer outro meio que não seja o
previsto neste Edital.
8.3. A banca examinadora do Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

9.7. Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de São Carlos poderá solicitar outros documentos
complementares.
9.8. Os exames complementares exigidos são os que seguem no Anexo VI, sendo que, para os
empregos que não há especificação, deve-se realizar apenas o exame admissional. Os exames
especificados no Anexo VI são às custas do candidato.
9.9. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas
posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato,
com todas as decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
9.10. Por ocasião da admissão, o candidato aprovado no Concurso Público fica sujeito ao regime da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e às normas regulamentadoras atinentes aos empregados
municipais, condicionando-se a admissão à aprovação em exame médico admissional a ser realizado por
médico do trabalho, o qual servirá de avaliação de aptidão para o desempenho do emprego, nos termos
deste documento.
9.11. Por ocasião da admissão o candidato aprovado no Concurso Público deve declarar, sob as penas
da Lei:
9.11.1. Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
impossibilite acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos contidos nas
MUNICIPAL
SÃO CARLOS/SP
alíneas “a”, “b” PREFEITURA
e “c”, inciso XVI,
do art. 37, DE
da Constituição
Federal, inclusive no que concerne à
São Carlos, Capital da Tecnologia
compatibilidade de horários;

CONCURSO
EDITAL 001/2018
9.11.2. Não ter sido demitido
por PÚBLICO
ato de improbidade
ou exonerado “a bem do serviço público”,
mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental nos últimos 05 anos
11
que antecedem a homologação do Concurso Público.
9.12. O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das funções será
desclassificado.

São Carlos8.3.1. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s)

9.13. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato será
formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência Definitiva.

8.3.2. O Gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo;

9.14. O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em
caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público, comprovado através de Termo de Convocação.

a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação do recurso;

São Carlos, Capital da Tecnologia

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018

DIÁRIO OFICIAL
mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental nos últimos 05 anos
Terça-feira,
10 de do
abril
de 2018
que antecedem
a homologação
Concurso
Público.
www.saocarlos.sp.gov.br
9.12. O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das funções será

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018
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PREFEITURA DE

SÃO CARLOS

desclassificado.

9.13. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato será
formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência Definitiva.

ANEXO II – DESCRIÇÃO SUMÁRIA

9.14. O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em
caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público, comprovado através de Termo de Convocação.
9.15. O candidato classificado se obriga a manter atualizado seu endereço para correspondência perante
a Prefeitura do Município de São Carlos - SP, após o resultado final.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
10.1. Todas as informações referentes à realização do Concurso Público serão fornecidas pela empresa
Instituto Excelência Ltda - ME.
10.2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois ) anos, contados da
data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual
período, a critério da Administração.
10.3. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita
das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
EMPREGO

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
EMPREGO

10.6. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela empresa Instituto Excelência.
10.7. Também integram este Edital de Concurso Público os anexos:
Anexo I: N° do Concurso Público, Emprego, Quantidade de Vagas, Salário Mensal Inicial, Carga
Horária Semanal, Requisitos Mínimos Exigidos, e Taxa de Inscrição.
Anexo II: Descrição Sumária das atribuições dos empregos.
Anexo III: Conteúdo Programático.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES

Telefonista

Operar centrais telefônicas nas unidades da Prefeitura, atendendo e repassando ligações
telefônicas de acordo com procedimentos estabelecidos.

EMPREGO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES

Almoxarife

Receber, identificar, ordenar e estocar materiais, zelando pelas condições de
armazenamento. Separar materiais a serem distribuídos a requisitantes, verificando a
posição do estoque e calculando as necessidades futuras. Expedir relatórios de controle
de estoque e de movimento, assim como inventários.

10.4. A Prefeitura Municipal de São Carlos e o Instituto Excelência não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.
10.5. O candidato deverá manter junto a Prefeitura Municipal de São Carlos, durante o prazo de validade
do Concurso Público, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo
qualquer reclamação caso esta não seja possível, por falta da citada atualização.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES

Executar serviços de limpeza interna e externa das instalações prediais e de outros
Agente de
próprios públicos, mantendo as condições de higiene e conservação. Realizar serviços
Serviços Gerais
básicos de copa e cozinha, bem como demais serviços correlatos.

ENSINO MÉDIO COMPLETO

Planejar e desenvolver atividades administrativas, colaborando na preparação de
Assistente
relatórios, estudos e levantamentos, mantendo o fluxo de informações com outras
Administrativo
áreas, a fim de assegurar o cumprimento e o aprimoramento das rotinas de trabalho.

Anexo IV: Tipos de Provas e Quantidade de Questões.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Anexo V: Formulário de Candidato com Deficiência/Atendimento Especial/Lactante.

EMPREGO

Anexo VI: Exames Complementares.
Anexo VII: Cronograma.
10.8. Todas as publicações referentes ao Concurso Público estarão disponíveis na Internet, no endereço
www.institutoexcelenciapr.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br salvo por motivo de força maior.

Desenvolver aplicações, montar estrutura de banco de dados e codificação de
Analista
de
programas na linguagem utilizada na Prefeitura. Projetar, implantar e realizar
Tecnologia da
manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas utilizados, prestando suporte técnico aos
Informação
usuários.
Enfermeiro
Trabalho

São Carlos, 09 de abril de 2018.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES

do

Desenvolver atividades de enfermagem na realização de exames ocupacionais. Participar
do planejamento e da execução dos programas de prevenção de acidentes no trabalho e
campanhas de educação sanitária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP

HELENA M. C. CARMO ANTUNES
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
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Médico
Trabalho

Executar exames médicos admissionais, demissionais, periódicos e específicos e aplicar
São Carlos, Capital da Tecnologia
do recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar do
CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL 001/2018
servidor, tendo
em vista
as exigências
legais. Elaborar e executar programas de
proteção à saúde dos trabalhadores e de prevenção de acidentes no trabalho.

São Carlos, Capital da Tecnologia

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

São Carlos, Capital da Tecnologia

LÍNGUA PORTUGUESA SUPERIOR: Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos,
antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de sintaxe. Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem.
Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero,
número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. Morfologia. Estrutura e
formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação pronominal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018
ANEXO I
ANEXOSalário
I
Nº do Concurso, Emprego, Quantidade de Vagas,
Mensal Inicial, Carga Horária Semanal,
Requisitos Mínimos Exigidos e Taxa de Inscrição.
Nº do Concurso, Emprego, Quantidade de Vagas, Salário Mensal Inicial, Carga Horária Semanal,
Salário Mensal
Requisitos
N° do Mínimos Exigidos e Taxa de Inscrição.
Inicial*/ Carga
Taxa de
Emprego

Vagas

N°
527do
Concurso

Agente de Serviços
Emprego
Gerais

1
Vagas

528
527

Agente
de Serviços
Almoxarife
Gerais

1

1

529

Almoxarife
Analista de Tecnologia
da Informação

1

529
530

Analista de Tecnologia
da Informação
Assistente Administrativo

1
10

530

Assistente Administrativo

10

531

Telefonista

1

531

Telefonista

1

532

Enfermeiro do Trabalho

1

533
532

Médico dodo
Trabalho
Enfermeiro
Trabalho

1
1

Concurso

528
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Horária
Semanal

Salário Mensal
R$ 1.421,00
Inicial*/
Carga
Horária
40 horas
Semanal
R$ 1.421,00
2.170,00
40 horas
R$ 2.170,00
R$ 4.111,00
40 horas
40 horas
R$ 4.111,00
R$ 1.832,00

Requisitos Mínimos para a Inscrição

Inscrição

Ensino Fundamental Incompleto - mínimo
Requisitos 4ª
Mínimos
série/ 5ºpara
ano.a Inscrição

Taxa
de
R$
11,31
Inscrição

Ensino Fundamental
Incompleto
Ensino Médio
Completo.- mínimo
4ª série/ 5º ano.

R$ 16,46
11,31

Curso Superior Completo em Análise de
Sistemas, Sistemas de Informação, Ciências
Ensino
Médio Completo.
da
Computação,
Informática,

Processamento de dados, Engenharia da
Computação ou outro Curso Superior ou de
Curso Superior Completo em Análise de
Pós-Graduação stricto sensu com ênfase na
Sistemas, Sistemas de Informação, Ciências
área de Tecnologia da Informação.
da
Computação,
Informática,
Processamento de dados, Engenharia da
Ensino
MédioCurso
Completo.
Computação
ou outro
Superior ou de
Pós-Graduação stricto sensu com ênfase na
área de Tecnologia da Informação.

40 horas
40 horas
R$ 1.568,00
R$301.832,00
horas
Ensino Médio Completo.
A
jornada
de
40 horas
trabalho
será feita
em R$ 1.568,00
forma
de
escala, podendo
Ensino Fundamental Completo.
30 horas
os
dias
de
A
jornada
de
trabalho ser aos
trabalho será feita
finais de semana,
em
forma
de
feriados,
bem
escala, podendo
Ensino Fundamental Completo.
como diurno e
os
dias
de
noturno.
trabalho ser aos
finais
semana,
R$ de
3.358,00
feriados,
bem Ensino Superior Completo em Enfermagem
como40 horas
diurno e e Registro no Conselho Competente.
noturno.
Curso Superior Completo em Medicina,
R$ 2.565,00
3.358,00
Registro
no Conselho
Regional
de Medicina
Ensino Superior
Completo
em Enfermagem
do
Estadonode
São Paulo
(CREMESP) e
e Registro
Conselho
Competente.
40
horas
15
Especialização em Medicina do Trabalho.

R$ 16,46
R$ 23,35

MATEMÁTICA SUPERIOR: Conjuntos: Determinação de conjuntos. Relações de pertinência e inclusão.
Igualdade de conjuntos. Partição de conjuntos. Operações com conjuntos (união, intersecção, diferença
e complementar). Sistemas de Numeração. Números Naturais: Conceito. Operações com números
naturais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Problemas de
contagem. Expressões numéricas com números naturais. Múltiplos e Divisores (Sequencias, divisor ou
fator, fatoração, critérios de divisibilidade, fatoração completa.). Números primos. Decomposição em
fatores primos. Problemas envolvendo números naturais. Números Inteiros: Conceito. Ordenação.
Comparação. Módulo. Operações com números inteiros (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e raiz quadrada). Expressões numéricas com números inteiros. Problemas envolvendo
números inteiros. Números Racionais: Conceito. Frações e números decimais. Dízimas periódicas simples
e compostas. Equivalência. Ordenação. Comparação. Operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e raiz quadrada). Expressões numéricas com números racionais. Problemas
envolvendo números racionais. Números Irracionais. Números Reais: Conceito. Representações na reta.
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Funções.
LÍNGUA PORTUGUESA MÉDIO: Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos,
antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de sintaxe. Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem.
Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero,
número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. Morfologia. Estrutura e
formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação pronominal.

R$ 23,35
R$ 16,46

R$ 16,46

R$ 11,49

R$ 11,49

R$ 23,35

R$
23,35
R$ 23,35

Curso Superior
Completo
Medicina, n° 13.130/03,
*Nos salários mensais já estão inclusos o Auxílio Alimentação
previsto
na LeiemMunicipal
R$ 2.565,00
Registro no Conselho Regional de Medicina
incorporado
ao Médico
Vencimento
semanal
533
do TrabalhoPadrão 1por força da Lei Municipal n° 13.771/06 e o descanso
R$ 23,35
do Estado de São Paulo (CREMESP) e
remunerado (DSR).
15 horas
Especialização em Medicina do Trabalho.

*Nos salários mensais já estão inclusos o Auxílio Alimentação previsto na Lei Municipal n° 13.130/03,
incorporado ao Vencimento Padrão por força da Lei Municipal n° 13.771/06 e o descanso semanal
remunerado (DSR).
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MATEMÁTICA MÉDIO: Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e
interseção. Números naturais, inteiros, racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e
potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.
Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial:
grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem,
juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus.
Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e
Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões:
progressões aritmética e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos.
Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações métricas e trigonométricas em triângulos
15
Atos Oficiais

PREFEITURA DE

assistência. Processo de Administração em Saúde: planejamento, supervisão, coordenação e avaliação.
DIÁRIO
OFICIALDecreto 3.048/99
Legislação em Saúde e Previdência Social. Política Nacional de Saúde
do Trabalhador.
da Previdência Social e alterações posteriores. Benefícios
Previdenciários.
do Trabalho; CAT.
Terça-feira,
10 de abrilAcidente
de 2018
Enfermagem na assistência à saúde do trabalhador: Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional
www.saocarlos.sp.gov.br
(NR 7) ;Toxicologia Ambiental e Ocupacional. Educação para a Saúde: campanhas de prevenção de
acidentes do trabalho.
Psicopatologia
do trabalho:DE
organização
do trabalho e sofrimento psíquico no
PREFEITURA
MUNICIPAL
SÃO CARLOS/SP
trabalho. Ética profissional. Ergonomia
Aplicada
Trabalho. Metodologia da Análise Ergonômica do
São Carlos,
Capital ao
da Tecnologia
Trabalho. Normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/1978,
CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL
001/2018
especialmente NR-04, NR-05,
NR-06, NR-07,
NR-09,
NR-17,
NR-24 e NR-32.

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
SÃO CARLOS
São Carlos, Capital da Tecnologia
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018
retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas,
pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de
funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial.
Trigonometria: funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao
cálculo de elementos de um triângulo. Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e
temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a
partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.
PORTUGUÊS FUNDAMENTAL: Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Substantivo, adjetivo,
pronome, artigo e verbo. Divisão silábica. Concordância Verbal e Nominal. Emprego de S, SS, Z, Ç, CH,
X, J e G.
MATEMÁTICA FUNDAMENTAL: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais,
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum. Equação do 1º
grau. Sistema de equações do 1º grau. Noções de geometria: perímetro e área. Resolução de situaçõesproblema.
POLÍTICAS VOLTADAS PARA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO: Sistema Único de Saúde:
princípios básicos, limites e perspectivas. 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. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, 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. Programa de Saúde da Família –
PSF. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Higiene e Segurança do
trabalho: acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho.
CONHECIMENTOS GERAIS: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais,
nacionais e internacionais, ocorridos a partir de 1º de agosto de 2017, divulgados na mídia local e/ou
nacional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ALMOXARIFE: Funções do almoxarifado. Função dos estoques. Critérios para armazenamento no
almoxarifado. Controle de entradas e saídas. Tipos de armazenamento. Carga unitária: conceito, tipos,
vantagens. Pallet: conceito, tipos, vantagem. Equipamentos gerais de um almoxarifado. Tipos de
estoques. Estoque de materiais ou matérias-primas. Estoque de material em processo. Critérios de
classificação de materiais. Objetivos da codificação. Recebimento de mercadorias. Autorização de
fornecimento (ordem de compra). Notas fiscais. Técnicas para armazenagem de materiais. Contagem
cíclica. Inventário físico. Boletim de caixa e bancos. Conhecimentos básicos e rotinas de serviço de
tesouraria. Controle de patrimônio. Demonstrativos financeiros. Despesa pública (orçamentária e extra
orçamentária). Empenho.
Principio básico
da escrituração.
de entrada e saída de materiais.
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃOLançamento
CARLOS/SP
Noções
básicas
dedacontabilidade
Liquidação da despesa pública.São
Carlos,
Capital
Tecnologia pública. Noções básicas de orçamento
público. Patrimônio público: conceito, estrutura recebimentos, pagamentos. Receita pública. Restos a
CONCURSO
PÚBLICO patrimonial
EDITAL 001/2018
pagar. Sistemas orçamentários,
financeiro,
e econômico. Variações patrimoniais.
Conhecimento em informática: Microsoft Windows Pacote Office e internet. Lei de Responsabilidade
16
Fiscal.
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Sistemas operacionais. Instalação e configuração
de sistemas operacionais baseados em plataformas Windows e Linux. Programação. Lógica de
programação: construção de algoritmos, tipos de dados e as operações primitivas, variáveis e
expressões, comando de atribuição, avaliação de expressões, comandos de entrada e saída, estruturas
seqüenciais, estrutura de seleção, estruturas de repetição, modularização, recursividade e programação
estruturada . Estruturas de dados: análise de algoritmos, listas encadeadas, filhas e filas, árvores, filas
de prioridade e heaps, dicionários de dados, classificação e ordenamento de dados.Programação
Orientada a Objetos: objetos, classes, atributos e métodos; estado, comportamento e identidade;
abstração e encapsulamento; herança e polimorfismo e interfaces. Linguagens de programação Java,
Python e PHP. Programação de sistemas corporativos em Java: Enterprise JavaBeans – EJB e Java
Persistence API – JPA, Servlets, Java Server Pages – JSP e Java Server Faces – JSF. Desenvolvimento
Web: HTML, CSS, JavaScript. Banco de Dados. Sistemas de gerenciamento de banco de dados.
Modelagem de dados. Modelo Entidade-Relacionamento. Modelo Relacional. Álgebra Relacional. Projeto
e modelagem de banco de dados . Normalização (1º, 2º e 3º Forma Normal). Linguagem de Definição e
Manipulação de Dados (SQL). Análise e Projeto de Sistemas Orientada a Objetos. Conceitos de análise e
projeto orientados a objetos. Linguagem de Modelagem Unificada (UnifiedModelingLanguage – UML).
Análise de Requisitos: Modelo de casos de uso. Análise e projeto orientado a objetos em UML.
Arquitetura de Software. Definição dos conceitos de arquitetura de software, componentes, frameworks
e padrões de projeto. Padrões de Projeto. Arquitetura em camadas. Modelo MVC. Processo de
Desenvolvimento de Software. Processo unificado: visão geral, fases, papéis, disciplinas e fluxos de
trabalho: Open UP, ICONIX. Modelagem ágil: Programação extrema (eXtremeProgramming – XP),
Scrum. Gerenciamento de processos de desenvolvimento de software.
TELEFONISTA: Atribuições diárias da telefonista: rotina do trabalho. Regras práticas para organizar o
trabalho, Eficácia Profissional e administração de tempo. Ambiente e particularidades do trabalho,
Procedimentos adequados quanto ao recebimento de chamadas. Como registrar chamadas. Técnicas de
conversação no telefone. Postura de comunicação. Importância das relações humanas. Relações
públicas.
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MÉDICO DO TRABALHO: Agravos à saúde do trabalhador. Método epidemiológico aplicado à saúde e
segurança ocupacional. Estratégias e técnicas epidemiológicas de avaliação da exposição. Antropometria
e planejamento do posto de trabalho. Análise ergonômica de atividades. Prevenção da sobrecarga de
trabalho em linhas de produção. Prevenção de distúrbios relacionados ao trabalho. Gestão ambiental e
saúde dos trabalhadores. Relações entre saúde ambiental e ocupacional. Saúde e segurança ocupacional
e o meio ambiente. Gestão em saúde: planejamento, implementação e avaliação de políticas, planos e
programas de saúde nos locais de trabalho. Medidas de exposição no local de trabalho. Noções de
estatística e epidemiologia em medicina do trabalho. Noções de fisiologia do trabalho. Doenças
profissionais e doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses, surdez e outras). Distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho com diagnóstico diferencial excludente das não ocasionadas
pelo trabalho (incluindo reumatológicas, crônicodegenerativas, neurológicas). Psicopatologia do trabalho
(sofrimento psíquico; abuso de álcool e drogas, Síndrome de Burnout, assédio moral). Agentes físicos e
riscos à saúde. Agentes químicos e riscos à saúde; noções de toxicologia. Agentes biológicos e riscos à
saúde. Ergonomia e melhoria das condições de trabalho: conceitos e princípios da ergonomia; carga de
trabalho; organização do trabalho; trabalho sob pressão temporal; novas tecnologias, automação e
riscos à saúde. Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde e noções de cronobiologia. Acidentes do
trabalho: definições e prevenção. Avaliação e controle de riscos ligados ao ambiente de trabalho.
Acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas. Legislação Previdenciária aplicada à saúde
do trabalhador. Política Nacional para Integração da Pessoa com deficiência. Normas regulamentadoras
(NR) aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, especialmente NR-04, NR-05, NR-06, NR-07, NR09 , NR-15, NR-16, NR-17 e NR-32.
INFORMÁTICA: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho,
área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos,
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos
documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores
simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas,
índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso
de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de
quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint
2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e 49
rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas,
botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo
e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links,
sites, busca e impressão de páginas.
LEGISLAÇÃO ENSINO MÉDIO
Lei Orgânica do Município de São Carlos–SP
http://www.camarasaocarlos.sp.gov.br/doc/?ent=70792&doc=1093
Decreto nº 75/2005 - Código de Ética do Servidor Municipal
http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/manual-do-servidor/157904-12-codigo-de-etica-do-servidorPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
publico-municipal.html Acesso em:
28fev.2018
São Carlos,
Capital da Tecnologia
Decreto nº 5/2012
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018
http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario_oficial_2012/DO_060112_certificado.pdf Acesso
em: 28fev.2018
Decreto nº 82/2018
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http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario_oficial_2018/DO_28032018_ed1170.pdf
Decreto nº 130/2007 http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/para-voce-servidor/158029-legislacaoservidor.html
Lei Municipal nº 14.901/2009 e alterações posteriores Lei Municipal nº 15.018/2009 e 15.182/2010.
http://www.camarasaocarlos.sp.gov.br/lei/?ent=70792 acesso em 28fev.2018
Lei Municipal nº 14.895/2009 http://www.camarasaocarlos.sp.gov.br/lei/?ent=70792 acesso em
28fev.2018
Lei Municipal nº 15.576/2010 http://www.camarasaocarlos.sp.gov.br/lei/?ent=70792 acesso em
28fev.2018
Lei Municipal nº 16.630/2013 http://www.camarasaocarlos.sp.gov.br/lei/?ent=70792 acesso em
28fev.2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP

São Carlos, Capital da Tecnologia

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018
ANEXO IV – TABELA DE PROVAS
O Concurso Público constará das seguintes provas e respectivo número de questões:

EMPREGO

TIPO
DE
DISCIPLINA/CONTEÚDO
PROVA
Língua Portuguesa

Agente de Serviços Gerais

Objetiva

Matemática
Conhecimentos Gerais

Total

ENFERMEIRO DO TRABALHO: Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. Biossegurança.
Assistência de enfermagem em doenças crônico-degenerativas. Assistência de enfermagem na saúde da
mulher, do adulto e do idoso. Assistência de enfermagem em agravos clínicos e cirúrgicos. Assistência
de enfermagem em doenças transmissíveis. Notificação Compulsória de Doenças. Programa Nacional de
Imunizações. Assistência de enfermagem em saúde mental. Assistência de enfermagem em droga
adição: tabagismo, alcoolismo e outras dependências químicas. Assistência em primeiros socorros.
Assistência de enfermagem em urgência e emergência. Trabalho em equipe. Humanização na
assistência. Processo de Administração em Saúde: planejamento, supervisão, coordenação e avaliação.
Legislação em Saúde e Previdência Social. Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Decreto 3.048/99
da Previdência Social e alterações posteriores. Benefícios Previdenciários. Acidente do Trabalho; CAT.
Enfermagem na assistência à saúde do trabalhador: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(NR 7) ;Toxicologia Ambiental e Ocupacional. Educação para a Saúde: campanhas de prevenção de
acidentes do trabalho. Psicopatologia do trabalho: organização do trabalho e sofrimento psíquico no
trabalho.
São
Carlos Ética profissional. Ergonomia Aplicada ao Trabalho. Metodologia da Análise Ergonômica do
Trabalho. Normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/1978,
especialmente NR-04, NR-05, NR-06, NR-07, NR-09, NR-17, NR-24 e NR-32.
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EMPREGO

TIPO
DE
DISCIPLINA/CONTEÚDO
PROVA
Língua Portuguesa

Telefonista

Objetiva

Matemática
Conhecimentos Específicos

Total

EMPREGO

TIPO
DE
DISCIPLINA/CONTEÚDO
PROVA
Língua Portuguesa

Almoxarife

Objetiva

Matemática

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

PESO

PONTOS

3,0
3,0
4,0

30
30
40
100

PESO

PONTOS

3,0
3,0
4,0

30
30
40
100

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

PESO

PONTOS

10
05

2,0
4,0

20
20

10
10
10
30

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

10
10
10
30

Telefonista

Objetiva

10
10
30

Matemática

DIÁRIO OFICIALConhecimentos Específicos
Terça-feira, 10 de abril de 2018
Total
www.saocarlos.sp.gov.br

12

EMPREGO

TIPO
DE
DISCIPLINA/CONTEÚDO
PROVA

Almoxarife

Objetiva

3,0
4,0

30
40
100

PREFEITURA DE

SÃO CARLOS

______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
QUANTIDADE DE
QUESTÕES

10
05
15
30

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total

PESO

PONTOS

2,0
4,0
4,0

20
20
60
100

ATENÇÃO: Esta declaração e a cópia do respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via Sedex ou carta
com aviso de recebimento para a empresa Instituto Excelência Ltda. – ME, Rua Arapongas 60, Zona 08, CEP
87.050-420, Maringá/PR, até o último dia do período de inscrição, conforme disposto no Edital.
São Carlos -SP, ______ de ____________________ de 2018.
_______________________________
Assinatura do candidato

EMPREGO

TIPO
DE
DISCIPLINA/CONTEÚDO
PROVA

__________________________________________
QUANTIDADE DE
QUESTÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP

Analista de Tecnologia da
Informação

São Carlos,
Capital da Tecnologia 10
Língua Portuguesa
Objetiva
Matemática EDITAL 001/2018
05
CONCURSO PÚBLICO

15
30

Conhecimentos Específicos

Total

PESO

PONTOS

2,0
4,0
4,0

20
20
60
100

Assinatura do Responsável p/ recebimento
Uso exclusivo do Instituto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
São Carlos, Capital da Tecnologia

TIPO
DE
DISCIPLINA/CONTEÚDO
PROVA

EMPREGO

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018
QUANTIDADE DE
QUESTÕES

10
10
04
06
30

Língua Portuguesa
Assistente Administrativo

Objetiva

Matemática
Informática
Legislação

Total

PESO

PONTOS

3,0
2,0
5,0
5,0

30
20
20
30
100

ANEXO VI – DOS EXAMES PARA ADMISSÃO
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EXAMES COMPLEMENTARES AO EXAME ADMISSIONAL A SEREM APRESENTADOS NO ATO
DE ADMISSÃO
EMPREGO

TIPO
DE
DISCIPLINA/CONTEÚDO
PROVA

EMPREGO

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

PESO

PONTOS

10
05
05

3,0
4,0
4,0

30
20
20

10

3,0

Língua Portuguesa
Matemática
Enfermeiro do Trabalho

Objetiva

Conhecimentos Específicos
Políticas voltadas para
Saúde e Segurança do
Trabalho

HBS Ag., Anti HBS e Hemograma Completo.

Assistente Administrativo

HBS Ag., Anti HBS e Hemograma Completo.

Telefonista

Audiometria.

30

30

Total

EXAMES

Agente de Serviços Gerais

100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
São Carlos, Capital da Tecnologia

TIPO
DE
DISCIPLINA/CONTEÚDO
PROVA

EMPREGO

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

PESO

PONTOS

10
05
05

3,0
4,0
4,0

30
20
20

10

3,0

30

Língua Portuguesa
Matemática
Médico do Trabalho

Objetiva

Conhecimentos Específicos
Políticas voltadas para
Saúde e Segurança do
Trabalho

30

Total

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018
ANEXO VII – CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP– CONCURSO PÚBLICO 001/2018

100

DATAS*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
São Carlos, Capital da Tecnologia

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018
ANEXO V
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA, SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL E
LACTANTE
Dados do candidato:
NOME:
INSCRIÇÃO:

RG:

CPF:
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EMPREGO:
TELEFONE:

CELULAR:

CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA? SIM NÃO
Se sim, especifique a deficiência:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nº do CID: ____________
Nome do médico que assina do Laudo: ____________________________________________________
Nº do CRM: ___________

EVENTOS

10/04/2018
às
12h
07/05/2018 às 12h

a Período para realizar a inscrição via internet no site da
organizadora, nos termos deste Edital.

10/04/2018
às
07/05/2018 às 12h

a Período para realizar a inscrição na qualidade de Deficiente e
Lactante, nos termos deste Edital.

12h

Até 07/05/2018

Período para realizar o pagamento da taxa de inscrição.

09/05/2018

Divulgação no site da organizadora das inscrições homologadas
(deferidas e indeferidas), inclusive às referentes à condição de
Deficiente e Lactante.

10/05/2018 e 11/05/2018

Prazo para recurso referente à homologação das inscrições.

15/05/2018

Publicação do edital de convocação para a Prova Escrita
Objetiva/Divulgação. Resultado dos recursos referentes à
homologação das inscrições (no site da organizadora).

20/05/2018

Realização da Prova Escrita Objetiva.

22/05/2018

Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva.

23/05/2018 e 24/05/2018

Prazo para recurso contra o gabarito preliminar (no site da
organizadora).

05/06/2018

Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva, e
divulgação do gabarito oficial.

06/06/2018 e 07/06/2018

Prazo para recurso contra o resultado preliminar (no site da
organizadora).

12/06/2018

Divulgação do Resultado Final. Respostas dos recursos (no site da
organizadora).

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA? SIM NÃO

23

___________________________________________________________________________________
*Observação: As datas acima e as demais constantes neste edital são previsões para a execução do
certame, podendo sofrer alterações, que serão devidamente informadas em Edital.

______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ATENÇÃO: Esta declaração e a cópia do respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via Sedex ou carta
com aviso de recebimento para a empresa Instituto Excelência Ltda. – ME, Rua Arapongas 60, Zona 08, CEP
87.050-420, Maringá/PR, até o último dia do período de inscrição, conforme disposto no Edital.
São Carlos -SP, ______ de ____________________ de 2018.

24
Atos Oficiais

www.institutoexcelenciapr.com.br;
3.2.2. A inscrição efetuada via internet somente será validada DIÁRIO
após a constatação
OFICIAL do pagamento
do boleto bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente
Terça-feira, 10 de abril de 2018
Edital;

PREFEITURA DE

SÃO CARLOS

www.saocarlos.sp.gov.br

13

3.2.3. Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou
com valores divergentes;
3.2.4. A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP

3.2.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários da rede bancária
credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição;

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018

3.2.6. Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em
desacordo com as opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual
for o motivo alegado;

São Carlos, Capital da Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP

Edital nº 002/2018 - Concurso Público - Saúde
A Prefeitura Municipal de São Carlos, Estado de São Paulo, faz saber que realizará por meio do
INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME, na forma prevista no artigo 37, Inciso II, da Constituição
Federal, em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público destinado
ao provimento de vagas existentes para os Empregos descritos no Anexo I deste Edital, regido pela Lei
Municipal nº 16.000 de 23 de fevereiro de 2012 e alterações posteriores. O Concurso Público será regido
também pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado em conformidade com
os ditames das Legislações Federal e Municipal, vigentes e pertinentes, e pelas normas cabíveis que
vierem a surgir.
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo
parte integrante deste Edital.
I N S T R U Ç Õ E S

E S P E C I A I S

1. DO CONCURSO PÚBLICO
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e será
organizado pela empresa Instituto Excelência Ltda. - ME, sediada à Avenida Brasil, nº 884, Sala 02 –
Zona 08 – Maringá – PR – CEP 87.050-465, TELEFONE (44) 3026 1016. Horário de expediente: 09h00
às 11h00 e 14h00 às 17h00 (dias úteis), ou por e-mail contato@institutoexcelenciapr.com.br.
1.2. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, regido pelo regime jurídico celetista (CLT –
Consolidação das leis de trabalho) em conformidade com a Lei Municipal nº 16.000/2012 e suas
alterações posteriores, para os Empregos atualmente vagos e dos que vagarem, dentro do prazo de
validade de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do
certame, a critério da Prefeitura Municipal de São Carlos.
1.3. Os números dos concursos, os empregos, as vagas, o salário mensal inicial, a carga horária
semanal, os requisitos mínimos exigidos, e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos no Anexo I
deste Edital.
1.3.1. As vagas oferecidas são para o Município de São Carlos/SP.
1.4. A Descrição Sumária das atribuições dos empregos está discriminada no Anexo II, deste Edital.
1.5. O Concurso Público compreenderá a aplicação de Prova Escrita Objetiva de caráter
classificatório e eliminatório e Prova de Títulos (somente para os empregos de Médico) de
caráter classificatório.
1.6. As provas serão realizadas na cidade de São Carlos - SP, por definição conjunta da Prefeitura do
Município de São Carlos e da empresa organizadora, Instituto Excelência Ltda. - ME.
1.7. O edital completo e respectivas retificações serão publicados no Diário Oficial do Município
(http://www.saocarlos.sp.gov.br) e no site www.institutoexcelenciapr.com.br.
1.8. Os meios oficiais de divulgação dos atos deste Concurso Público serão publicados no Diário Oficial
do
Município
(http://www.saocarlos.sp.gov.br)
e
no
site
do
Instituto
Excelência
(www.institutoexcelenciapr.com.br).

PREFEITURAdoMUNICIPAL
DE SÃO CARLOS/SP
1.9. É de inteira responsabilidade
candidato, acompanhar
a publicação de todos os atos, editais e
Carlos, Capital
comunicados referentes a esteSão
Concurso
Público da
ouTecnologia
a divulgação desses documentos através do site
www.institutoexcelenciapr.com.br
e demais
meios EDITAL
oficiais 002/2018
de divulgação definidos no item 1.8.
CONCURSO
PÚBLICO
1.10. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário de Brasília.
2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

1

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e preencher as condições para
inscrição, previstas na Lei Municipal nº 16.000/2012, especificadas a seguir:
2.1.1. Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal 70.436/72;
2.1.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
2.1.3. Estar quites com o Serviço Militar, se do sexo masculino;
2.1.4. Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
2.1.5. Possuir habilitação legal para o exercício do emprego;
2.1.6. Ter condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do emprego ou função,
de acordo com prévia inspeção médica oficial, na forma da Lei;
2.1.7. Não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade sofrida;
2.1.8. Atender as condições, escolaridade e requisitos prescritos para o emprego.
2.2. Os requisitos citados acima, assim como os dispostos no Anexo I deste Edital são essenciais para
provimento do emprego, devendo o candidato na ocasião da admissão, apresentar os documentos
exigidos pela Prefeitura Municipal de São Carlos-SP. No caso do não cumprimento das referidas
exigências o candidato perderá o direito à vaga.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Das disposições iniciais.
3.1.1. As inscrições serão realizadas pela internet, conforme item 3.2. Não serão admitidas
inscrições pelo Correio, Fax, E-mail ou outra forma diferente da definida no item 3.2.
3.2. Da inscrição via Internet.
3.2.1. Será admitida a inscrição apenas via INTERNET, no endereço eletrônico
www.institutoexcelenciaprcom.br, a partir do dia 10/04/2018 às 12h a 07/05/2018 às 12h
desde que o candidato efetuar seu pagamento até o dia 07/05/2018 através de “Boleto
Bancário” a ser emitido após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição no endereço
www.institutoexcelenciapr.com.br;
3.2.2. A inscrição efetuada via internet somente será validada após a constatação do pagamento
do boleto bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente
Edital;
3.2.3. Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou
com valores divergentes;
São Carlos
3.2.4. A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário;

3.2.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários da rede bancária
credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição;

3.2.7. O Instituto Excelência
e a Prefeitura
São Carlos, Capital
da TecnologiaMunicipal de São Carlos não se
responsabilizam por inscrições via internet não recebidas por motivos de ordem técnica dos
PÚBLICO
EDITAL 002/2018
computadores, falhas CONCURSO
de comunicação,
congestionamento
das linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados;
2
3.2.8. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.institutoexcelenciapr.com.br. Em
caso de dúvida para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar a “Área do Candidato”
de como realizar a sua Inscrição, disponível na página inicial do site ou entrar em contato com a
empresa através do e-mail contato@institutoexcelenciapr.com.br ou através do telefone (44)
3026-1016;
3.2.9. Os valores de inscrição pagos em desacordo com o estabelecido neste Edital não serão
devolvidos;
3.2.10. Os candidatos poderão se inscrever para mais de um emprego, sob sua responsabilidade,
devendo verificar para tanto a compatibilidade de horários das provas de cada um deles, ciente de
que não haverá a possibilidade de reembolso do valor pago a título de taxa de inscrição.
3.3. Da inscrição para pessoa com deficiência.
3.3.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto
Federal nº 3.298/99, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes
para cada emprego, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de
validade do presente CONCURSO PÚBLICO.
3.3.1.1. Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5
(cinco décimos), estará formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a
0,5 (cinco décimos), os candidatos com deficiência concorrem às vagas anunciadas sem a
prerrogativa da reserva legal, observada a classificação geral. A formação da vaga, quando a
fração for menor que 0,5 (cinco décimos), ficará condicionada à elevação da fração para o
mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas durante o prazo de
validade do Concurso Público;
3.3.1.2. A cada 20 (vinte) candidatos convocados para cada emprego, 1 (um) candidato
deste emprego será convocado da lista especial, que se refere aos candidatos habilitados na
condição de pessoa com deficiência.
3.3.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias
relacionadas na Lei Federal nº 13.146/15.
3.3.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto
Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do CONCURSO PÚBLICO em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas.
3.3.3.1. Os candidatos com surdez farão a prova de Língua Portuguesa em segunda língua,
direito assegurado pelo Decreto Federal nº 5626/2005 e Lei Federal nº 13.146/15;
3.3.3.2. Considera-se Surdo a pessoa que se identifica como tal por sua diferença linguística
e cultural, usuário da LIBRAS e que apresenta perda auditiva comprovada mediante laudo
médico.
3.3.4. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com deficiência,
especificando-a no Formulário de Inscrição e que deseja concorrer às vagas reservadas. Após isso,
deverá providenciar a documentação exigida no item 3.3.5 e preencher o formulário (Anexo V)
deste Edital, encaminhando
– os
via SEDEX ou
(AR), sob pena de indeferimento a
PREFEITURA
MUNICIPAL
DEcarta
SÃOregistrada
CARLOS/SP
Capitalsolicitados
da Tecnologia
ausência de qualquer umSão
dosCarlos,
documentos
no Item 3.3.5, no período de 10 de abril
de 2018 a 07 de maio de 2018, ao Instituto Excelência Ltda. – ME, Rua Arapongas 60,
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018
Zona 08, Maringá/PR, CEP 87.050-420, identificando no envelope: INSCRIÇÃO PNE –
CONCURSO PÚBLICO– Prefeitura Municipal de São Carlos - Edital nº 001/2018.
3.3.5. Serão considerados somente documentos enviados dentro do prazo estabelecido, conforme
data de postagem verificada pelo carimbo dos Correios, e juntamente acompanhado do formulário3
(Anexo V) e com os documentos a seguir:
a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 06 (seis) 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, contendo a assinatura e o carimbo do número do
CRM do médico responsável por sua emissão, anexando ao Laudo Médico as seguintes
informações: nome completo, número do documento de identidade (RG), número do CPF e
nome do CONCURSO PÚBLICO, nome do emprego pretendido (Anexo V);
b) O candidato com deficiência visual que necessitar de prova especial em Braille ou
ampliada ou leitura de sua prova, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste
item, deverá encaminhar solicitação por escrito (Anexo V), dentro do prazo previsto para envio
da documentação;
c) O candidato com surdez que necessitar do atendimento do Intérprete de Língua Brasileira
de Sinais/Português, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá
encaminhar solicitação por escrito (Anexo V);
d) O candidato com deficiência física que necessitar de atendimento especial, além do envio
da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito (Anexo V),
mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova, designação de fiscal para
auxiliar no manuseio das provas dissertativas (quando houver) e transcrição das respostas,
salas de fácil acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas etc.;
e) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas,
além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação
(Anexo V) com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência, dentro do prazo de envio do laudo.
3.3.6. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas
provas nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo,
ainda, utilizar-se de soroban.
3.3.7. Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão
oferecidas nesse sistema. Sua prova ampliada será em fonte 24.
3.3.8. O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado no item 3.3.5
letra “a”, e que, não tenha indicado no ato da inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas,
automaticamente será considerado como “concorrendo às vagas reservadas”.
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(Anexo V) com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência, dentro do prazo de envio do laudo.

DIÁRIO OFICIAL

3.3.6. Aos deficientes
solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas
Terça-feira,visuais
10 de (cegos)
abril deque
2018
provas nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos
candidatos www.saocarlos.sp.gov.br
deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo,
ainda, utilizar-se de soroban.

3.3.7. Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão
oferecidas nesse sistema. Sua prova ampliada será em fonte 24.
3.3.8. O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado no item 3.3.5
letra “a”, e que, não tenha indicado no ato da inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas,
automaticamente será considerado como “concorrendo às vagas reservadas”.
3.3.9. Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos
mencionados neste Capítulo e seus subitens serão considerados como pessoas sem deficiência,
seja qual for o motivo alegado, bem como poderão não ter as condições especiais atendidas.
3.3.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes
deste Capítulo não poderá interpor recurso administrativo em favor de sua condição.
3.3.11. O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista
DEdaSÃO
de classificação PREFEITURA
geral, terá seu MUNICIPAL
nome constante
listaCARLOS/SP
específica de candidatos com deficiência.
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3.3.12. Ao ser convocado para admissão no emprego, o candidato deverá se submeter a exame
CONCURSO
EDITAL
002/2018
médico oficial ou credenciado
pela PÚBLICO
Prefeitura,
que terá
decisão terminativa sobre a qualificação do
candidato como pessoa com deficiência ou não, e o grau de deficiência incapacitante para o4
exercício do emprego. Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja
deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na
lista de classificação geral.
3.3.13. A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de
identidade original oficial e terá por base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições,
conforme item 3.3.5 deste Capítulo, 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.
3.3.14. Não caberá recurso contra decisão proferida pela perícia Médica da Prefeitura Municipal de
São Carlos /SP.
3.3.15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a
perda do direito a ser admitido para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
3.3.16. O laudo médico apresentado terá validade somente para este CONCURSO PÚBLICO e não
será devolvido.
3.3.17. Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação ou aposentadoria por invalidez.
4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES
4.1. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória.
4.2. Não serão recebidas inscrições por via postal, fac-símile ou condicional, sob qualquer pretexto, fora
do prazo estabelecido ou que não atenda rigorosamente às disposições contidas neste edital.
4.3. Não serão aceitas inscrições contendo dados incompletos.
4.3.1. Os dados cadastrais fornecidos pelos candidatos poderão ser retificados no prazo máximo
da data recursal das Homologações das Inscrições, posteriormente não serão aceitas alterações.
4.4. Efetivado o pagamento da inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração, sob hipótese
alguma.
4.5. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar das listagens
oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Excelência
procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante
a apresentação do comprovante de inscrição. O formulário estará em posse do Coordenador do Instituto
Excelência.
4.6. A inclusão de que trata o item 4.5 será realizada de forma condicional e será confirmada pelo
Instituto Excelência, na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a
pertinência da referida inclusão.
4.6.1. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 4.5, a mesma será cancelada,
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
4.7. Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de não realização do
Concurso Público, ou alteração de regra editalícia relacionada à data de prova, alteração de empregos,
ou qualquer outro quesito que interfira no interesse do candidato em participar do certame, por ordem
da autoridade superior.

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃO
CARLOS/SP
4.8. A inscrição do candidato
implicará
a aceitação das
normas
contidas neste Edital.

5.2. A realização da Prova Objetiva terá duração de 03 (três) horas, incluindo o tempo para
distribuição e orientações sobre as provas e o preenchimento da Folha dePREFEITURA
Respostas.DE

SÃO CARLOS

5.3. As informações sobre Tipos de Provas e Quantidade de Questões é o constante do Anexo IV.
5.4. O Conteúdo Programático para as Provas Objetivas será apresentado no Anexo III.

5.5. Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade na prova, deverá se manifestar no
momento da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso junto à banca
examinadora.
6. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
6.1. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 20/05/2018 no Município de São Carlos
/SP, em locais e horários que serão divulgados no dia 15/05/2018 no Diário Oficial do Município
(www.saocarlos.sp.gov.br) e no site www.institutoexcelenciapr.com.br.
6.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização das Provas, com no mínimo, 60 (sessenta)
minutos de antecedência, portando documento de identidade original, comprovante de inscrição, caneta
esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha macia.
6.2.1. O candidato só poderá ausentar-se do recinto de provas, depois de decorridos 01 hora do
início das mesmas;
6.2.2. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente
poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente;
6.2.3. O candidato só poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 horas do início
das provas.
6.3. O comprovante de
inscrição não MUNICIPAL
terá validade como
documento
de identificação.
PREFEITURA
DE SÃO
CARLOS/SP

São Carlos,
Capital da aTecnologia
6.4. É de responsabilidade exclusiva
do candidato
identificação correta de seu local de prova e o
comparecimento no local, data
e horário PÚBLICO
determinado,
com002/2018
todos os custos sob sua responsabilidade.
CONCURSO
EDITAL
6.5. O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas só será permitido no horário
estabelecido, mediante a apresentação do Documento de Identidade Oficial (original), preferencialmente6
o usado na inscrição.
6.6. O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. Não serão aceitos como documentos de
identificação: CPF (CIC), certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo
antigo, sem foto), carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, nem cópias de
documentos de identificação, ainda que autenticados, ou protocolos de entrega de documentos.
6.7. Serão considerados documentos de identidade: 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; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de
Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira
Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).
6.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento
de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o
registro da ocorrência policial com data de no máximo 30 dias antes da data de realização das provas,
bem como outro documento que o identifique. Nesta ocasião poderá ser submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de assinaturas em formulário próprio de ocorrências.
6.9. A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
6.10. O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, na forma definida nos
subitens 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 deste Edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado
do Concurso Público.
6.10.1. Não serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário determinado;
6.10.2. Será excluído deste Concurso Público o candidato que:
a) Não apresentar documento de identificação exigida;
b) Não devolver a folha de respostas cedida para realização das provas;
c) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
d) Ausentar-se da sala no período das provas sem acompanhamento do fiscal, ou antes, do
tempo mínimo de permanência estabelecido ou portando folha de resposta;
e) For colhido em flagrante em qualquer forma de comunicação com outro candidato ou
com pessoas estranhas;
f) Tumultuar a realização das provas, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos
praticados;
g) Fizer anotações de informação relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
h) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões e nas folhas de respostas;

São Carlos, Capital da Tecnologia

4.9. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição, bem como a
CONCURSO
PÚBLICO EDITAL
apresentação de documentos
ou informações
falsas 002/2018
ou inexatas, implicará no cancelamento da
inscrição e anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, após processo
5
administrativo em que se garantam os princípios do contraditório e ampla defesa.

i) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público;

site

j) Constatado, após as provas por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato utilizado processo ilícitos, suas provas serão anuladas
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CARLOS/SP
e ele será automaticamente
eliminado doDE
Concurso
Público;

5.1.1.1. A Prova Objetiva será composta por 30 (trinta) questões para os empregos de
Auxiliar de Enfermagem e Fiscal Sanitário e para os empregos de Médico será composta por
40 (quarenta) questões, todas com 05 opções de respostas (a,b,c,d,e) cada, com apenas
uma opção correta;

k) Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas,
PÚBLICO
EDITAL 002/2018
com as autoridadesCONCURSO
presentes e/ou
com candidatos.
6.10.3. Não será permitido ao candidato permanecer no local das Provas Objetivas com aparelhos7
eletrônicos ligados (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, o
mesmo deverá estar desligado e em caso de aparelho telefone celular retirar a bateria e colocar
no envelope de segurança lacrado. O descumprimento da presente instrução implicará na
eliminação do candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude, não será permitido o
uso de boné, chapéu, gorro, óculos escuros ou similares;

5.1.1.2. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo
atribuídos pesos para cada disciplina, conforme consta no Anexo IV;

6.10.4. É expressamente proibido ao candidato permanecer com armas no local de realização das
provas, ainda que detenha o porte legal de arma, sob pena de sua desclassificação;

5.1.1.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de
pontos igual ou superior a 50 (cinquenta), e que não zerar em nenhuma das disciplinas
que compõem a prova.

6.10.5. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos
nem a utilização de máquinas calculadoras ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer
outro material de consulta;

5.1.2. Prova de Títulos (somente para os empregos de Médico) de caráter
classificatório.

6.10.6. Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos
locais predeterminados;

5.2. A realização da Prova Objetiva terá duração de 03 (três) horas, incluindo o tempo para
distribuição e orientações sobre as provas e o preenchimento da Folha de Respostas.

6.10.7. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem
acompanhamento de fiscal, após ter assinado a lista de presença;

5.3. As informações sobre Tipos de Provas e Quantidade de Questões é o constante do Anexo IV.

6.10.8. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de
respostas, seu caderno de questões, exceto se estiver transcorrido 02 ( duas) horas de provas,
neste caso poderá levar consigo o caderno de questões;

4.10.
A
partir
do
dia
09/05/2018,
o
candidato
deverá
www.institutoexcelenciapr.com.br se fora deferido seu requerimento de inscrição.

conferir

no

5. DAS PROVAS
5.1. A aplicação de provas do Concurso Público Edital 003/2018 será:
5.1.1. Prova Objetiva de Múltipla Escolha de caráter eliminatório e classificatório;

5.4. O Conteúdo Programático para as Provas Objetivas será apresentado no Anexo III.
5.5. Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade na prova, deverá se manifestar no
momento da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso junto à banca
examinadora.
6. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
6.1. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 20/05/2018 no Município de São Carlos

São Carlos, Capital da Tecnologia

6.10.8.1. Os gabaritos serão divulgados de acordo com Anexo VIII.
Atos Oficiais
6.10.9. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer
das
provas resultará na eliminação automática.

6.11. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em
virtude de afastamento de candidato da sala de provas;

São Carlos, Capital da Tecnologia
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acompanhamento de fiscal, após ter assinado a lista de presença;
PREFEITURA DE
6.10.8. O candidato,
ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de
respostas, seu caderno de questões, exceto se estiver transcorrido 02 ( duas) horas de provas,
neste caso poderá levar consigo o caderno de questões;
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7.6. Para a avaliação de títulos serão considerados documentos apresentados, com os valores gradativos
www.saocarlos.sp.gov.br
que constam do quadro seguinte:

6.10.8.1. Os gabaritos serão divulgados de acordo com Anexo VIII.
6.10.9. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das
provas resultará na eliminação automática.
6.11. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em
virtude de afastamento de candidato da sala de provas;
6.11.1. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação das provas será de sua exclusiva
responsabilidade;
6.11.2. 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;
6.11.3. 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;
6.11.4. 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;
6.11.5. As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura ótica;
6.11.6. As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas a caneta esferográfica de tinta
azul ou preta para a Folha de Respostas, que é o único documento válido para correção eletrônica.
Não haverá substituição da Folha de Respostas ou de qualquer outro material, exceto por
ocorrência de responsabilidade exclusiva da Administração ou da organização do Concurso
Público, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações
feitas incorretamente,
emendaMUNICIPAL
ou rasura, ainda
que CARLOS/SP
legível e serão consideradas ERRADAS, as
PREFEITURA
DE SÃO
questões não assinaladasSão
ou Carlos,
que contenham
mais
de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que
Capital da
Tecnologia
legível;
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6.11.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, desde
8
que deferido a solicitação de atendimento especial a este fim, nos termos do edital (Anexo V), e
ainda deverá levar um acompanhante, que 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;
6.11.8. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras
pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim no ato
da inscrição. Nesse caso, se deferido o seu pedido, se necessário, o candidato será acompanhado
por um fiscal devidamente treinado pela coordenação do Concurso Público.
6.12. As provas serão aplicadas nos períodos matutino e vespertino, conforme a tabela que segue:
MATUTINO

VESPERTINO

Auxiliar de Enfermagem

Médico Ginecologista

Fiscal Sanitário

Médico Psiquiatra
Médico Cardiologista

Médico Sanitarista

Médico Pneumologista

Médico Neurocirurgião

Médico Gastroenterologista

Médico Neurologista Clínico

Médico Urologista

Médico Neurologista Clínico Infantil

Médico Urgência e Emergência

Médico Cirurgião Geral

Médico Angiologista

7.2.1. Os comprovantes de títulos deverão ser entregues EXCLUSIVAMENTE, no dia da
aplicação das provas objetivas, dia 20/05/2018, e antes do início das provas, ao fiscal
da sala de prova, em fotocópias devidamente autenticadas em cartório, acondicionados em
envelope lacrado e inviolável;
7.2.2. Na hipótese do candidato levar apenas cópia sem autenticação cartorária, deverá apresentálas acompanhadas do original, para conferência, ficando o candidato responsável por acondicionar
as cópias em envelope devidamente identificado, lacrado e inviolável.
7.3. O candidato deverá apresentar, ainda, o formulário preenchido do ANEXO VII (em duas vias),
constante neste Edital, diretamente aos representantes do INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME
presentes na data do certame (na data e horário da realização da prova), responsáveis pelo
recebimento dos mesmos, os quais deverão devolver uma das vias devidamente assinada que servirá de
comprovante de entrega.
7.4. A fotocópia do comprovante de título a ser entregue deverá estar autenticada no verso e anverso,
caso não contenha asPREFEITURA
duas autenticações
o título não
MUNICIPAL
DEserá
SÃOconsiderado.
CARLOS/SP
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7.5. Não serão recebidos os títulos entregues após o término horário previsto no item 7.2.1.
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7.6. Para a avaliação de títulos serão considerados documentos apresentados, com os valores gradativos
que constam do quadro seguinte:
TABELA DE TÍTULOS – MÉDICOS ESPECIALISTAS

15 pontos

1

b) Mestrado, concluído até a data
de apresentação dos títulos,
desde que relacionado à ÁREA
DE SAÚDE.

10 pontos

c) Carlos
Pós Graduação Lato Sensu
São
(especialização) na ÁREA DE
SAÚDE, com carga horária
mínima de 360 horas, concluída
até a data de apresentação dos

05 pontos

1

1

a) Doutorado, concluído até a
data de apresentação dos títulos,
desde que relacionado à ÁREA
DE SAÚDE.

15 pontos

1

b) Mestrado, concluído até a data
de apresentação dos títulos,
desde que relacionado à ÁREA
DE SAÚDE.

10 pontos

1

c) Pós Graduação Lato Sensu
(especialização) na ÁREA DE
SAÚDE, com carga horária
mínima de 360 horas, concluída
até a data de apresentação dos
títulos.

05 pontos

COMPROVANTES

Cópia autenticada do Diploma devidamente
registrado ou da declaração de conclusão de
curso, acompanhado da cópia autenticada do
respectivo Histórico Escolar.

Cópia autenticada do Certificado, Certidão ou
Declaração de conclusão do Curso, indicando o
número de horas e período de realização do
curso. No caso de Declaração de conclusão de
curso, esta deve vir acompanhada da cópia
autenticada do respectivo Histórico Escolar.

1

TABELA DE TÍTULOS – MÉDICO CLÍNICO GERAL
VALOR
UNITÁRIO

QUANTIDADE
MÁXIMA

12

1

b) Título de especialista em
qualquer área da medicina
registrado na Associação Médica
Brasileira (AMB).

8

1

c) Doutorado, concluído até a
data de apresentação dos títulos,
desde que relacionado à ÁREA
DE SAÚDE.

5,5 pontos

1

d) Mestrado, concluído até a data
de apresentação dos títulos,
desde que relacionado à ÁREA
DE SAÚDE.

03 pontos

1

TÍTULOS
a) Residência Médica em Clínica
Médica, Cirurgia Geral, Medicina
da Família e Comunidade, de
duração mínima de 02 anos,
reconhecida pelo Ministério de
Educação e Cultura (MEC).

COMPROVANTES

Cópia autenticada do Diploma devidamente
registrado ou da declaração de conclusão de
curso, acompanhado da cópia autenticada do
respectivo Histórico Escolar.

Cópia autenticada do Diploma devidamente
registrado ou da declaração de conclusão de
curso, acompanhado da cópia autenticada do
respectivo Histórico Escolar.

VALOR
UNITÁRIO

QUANTIDADE
MÁXIMA

14

1

b)Título
de
especialista
em
qualquer
área
da
medicina
registrado na Associação Médica
Brasileira (AMB).

10

1

c) Curso de PHTLS (Pre-Hospital
Trauma Life Support): Certificado
emitido por instituição médicohospitalar, de treinamento ou de
ensino, com carga horária mínima
de 16 horas, dentro do período de
validade.

1,5 pontos

1

d) Curso de ATLS (Advanced
Trauma Life Suport): Certificado
emitido pelo Colégio Brasileiro de
Cirurgiões e/ou instituições filiadas,
com carga horária mínima de 16
horas, dentro do período de
validade.

1,5 pontos

1

e) Curso de ACLS ( Advanced
Cardiologic
Life):
Certificado
emitido
pela
Sociedade
Interamericana de Cardiologia e/ou
instituições filiadas, com carga
horária mínima de 16 horas, dentro
do período de validade.

1,5 pontos

1

f)Curso
de
PALS
(Pediatric
Advanced Life Support): Certificado
emitido pela Sociedade Brasileira de
Pediatria, com carga mínima de 16
horas, dentro do período de
validade.

1,5 pontos

1

TÍTULOS

7.2. Concorrerão à Prova de Títulos somente os candidatos dos empregos de Médico, habilitados
nas provas objetivas.

TÍTULOS

QUANTIDADE
MÁXIMA

a) Residência Médica em Clínica
Médica, Cirurgia Geral, Pediatria,
Ortopedia, de duração mínima de
02
anos,
reconhecida
pelo
Ministério de Educação e Cultura
(MEC).

7.1. A Prova de Títulos será de caráter classificatório.

a) Doutorado, concluído até a
data de apresentação dos títulos,
desde que relacionado à ÁREA
DE SAÚDE.

VALOR
UNITÁRIO

TABELA DE TÍTULOS - MÉDICO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

7. DA PROVA DE TÍTULOS

QUANTIDADE
MÁXIMA

TÍTULOS

Cópia autenticada do Certificado, Certidão ou
e) Pós Graduação Lato Sensu
Declaração de conclusão do Curso, indicando o
(especialização) na ÁREA DE
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
número de horas e período de realização do
SAÚDE, com cargaPREFEITURA
horária
1,5
pontos
1
curso. No caso de Declaração de conclusão de
mínima de 360 horas, concluídaSão Carlos, Capital da Tecnologia
curso, esta deve vir acompanhada da cópia
até a data de apresentação dos
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018
autenticada do respectivo Histórico Escolar.
títulos.

Médico Clínico Geral

VALOR
UNITÁRIO

TABELA DE TÍTULOS – MÉDICOS ESPECIALISTAS

COMPROVANTES

Cópia autenticada do Diploma devidamente
registrado ou da declaração de conclusão de
curso, acompanhado da cópia autenticada do
respectivo Histórico Escolar.

Cópia autenticada do Certificado, Certidão ou
Declaração de conclusão do Curso, indicando o
número de horas e período de realização do
curso. No caso de Declaração de conclusão de
curso, esta deve vir acompanhada da cópia
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COMPROVANTES

Cópia autenticada do Diploma devidamente
registrado ou da declaração de conclusão de
curso, acompanhado da cópia autenticada do
respectivo Histórico Escolar.

Cópia autenticada do Certificado, Certidão ou
Declaração de conclusão do Curso, indicando
o número de horas e período de realização
do curso. No caso de Declaração de
conclusão de curso, esta deve vir
acompanhada da cópia autenticada do
respectivo Histórico Escolar.

7.7. Os títulos somente poderão ser pontuados uma única vez.
7.8. A soma dos títulos não poderá ultrapassar 30 (trinta) pontos.
7.9. Não será computada como título a habilitação específica para o desenvolvimento das atividades e atribuições
inerentes a cada emprego.
11

16

9.3.2. O Gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo;

DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira,
10 deMUNICIPAL
abril de 2018
PREFEITURA
DE SÃO CARLOS/SP
www.saocarlos.sp.gov.br
São Carlos, Capital da Tecnologia

PREFEITURA DE

9.3.3. Na ocorrência do disposto nos itens 9.3.1 e 9.3.2, poderá haver, eventualmente,
alterações da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda
poderá ocorrer à desclassificação do candidato que obtiver ou não obtiver, a nota mínima exigida
para a prova;

SÃO CARLOS

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018
7.10. Os títulos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” para os Médicos especialistas deverão ser da área de atuação
do emprego para o qual o candidato se inscreveu.
7.11. O candidato que não entregar o comprovante de título no prazo, no horário e no local estipulados no
presente edital receberá nota 0 (zero) neste quesito.
7.12. O comprovante de título a ser encaminhado é de inteira responsabilidade do candidato, sendo válidos e
considerados apenas os títulos devidamente relacionados no ANEXO VII deste Edital, desde que efetivamente
entregues pelo candidato.

9.3.4. Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos aqui estabelecidos;

PREFEITURA
SÃO CARLOS/SP
9.3.5. O prazo para
interposiçãoMUNICIPAL
de recursos éDE
preclusivo
e comum a todos os candidatos.
São Carlos, Capital da Tecnologia

9.4. Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos e questões objetivas, a anulação de qualquer
CONCURSO
PÚBLICO EDITAL
questão do certame, seja por
recurso administrativo
ou 002/2018
por decisão judicial, resultará em benefício de
todos os candidatos, ainda que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo, e eventuais
13
alterações no gabarito preliminar serão divulgadas.
9.4.1. O parecer contendo a decisão relativa ao recurso estará à disposição do candidato
recorrente, nas datas determinadas no Cronograma do Concurso Público, até a data de
homologação. Sendo que os resultados e as respostas dos recursos serão divulgados na internet
no site www.institutoexcelenciapr.com.br no “Menu do Candidato”, e procedendo-se, caso
necessário, a reclassificação dos candidatos e divulgação de nova lista de aprovados.

7.13. Não será realizada a conferência dos títulos no momento da entrega pelo candidato, sendo de sua inteira
responsabilidade a conferência e a entrega dos títulos na forma prevista pelo presente Edital.
7.14. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados definitivos
de conclusão de curso expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter
carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento e que estiverem dentro do
prazo de validade (se for o caso).
7.15. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados, e outros
documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, deverão estar acompanhados do respectivo
histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição Oficial
ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela
expedição do documento.

10. DA ADMISSÃO
10.1. A convocação para admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos
aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade da Prefeitura do Município de
São Carlos, dentro do prazo de validade do Concurso Público, com base no inciso II, do artigo 37, da
Constituição Federal.

7.16. Os títulos obtidos no exterior deverão ser validados por instituição nacional, na forma da lei, e devem estar
acompanhados de tradução oficial se redigidos em língua estrangeira.

10.2. A convocação será realizada por meio de publicação do Diário Oficial do Município, o candidato
deverá apresentar-se à Prefeitura Municipal de São Carlos na data estabelecida no mesmo.

7.17. Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese
ou alegação; e, do mesmo modo, não se admitirá os títulos entregues após o prazo previsto em item 7.2.1 deste
Edital.

10.3. A simples aprovação no Concurso Público não gera direito à admissão, cabendo à Prefeitura
Municipal de São Carlos, o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente
necessário, não havendo obrigatoriedade de admissão de todos os candidatos aprovados no Concurso
Público.

7.18. Somente serão considerados como títulos, os diplomas que sejam expedidos por instituição de ensino
credenciada pelo MEC.
7.19. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá anexar cópia do documento
comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou
identidade (averbação de registro civil).
7.20. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato, bem
como encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter dupla pontuação, o candidato terá
anulada a totalidade de pontos desta prova; e, comprovada a culpa do candidato este será eliminado do Concurso
Público.
7.21. Para os candidatos que se inscreverem para 2 (duas) áreas de atuação poderão apresentar um único
envelope contendo a comprovação de títulos para as 2 (duas) inscrições.

10.4. Caso o candidato convocado possua outro cargo/emprego, ou função pública, acumulável na
forma do artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, deverá apresentar
declaração firmada pelo órgão ou entidade pública contratante contemplando o horário em que exerce
suas funções, para fins de averiguação de compatibilidade de horários.
10.5. Por ocasião da convocação, os candidatos classificados deverão apresentar documentos originais,
acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para provimento e que deram condições de
inscrição, estabelecidos no Edital.
10.6. A relação básica de documentos segue conforme abaixo:


Carteira profissional

7.22. A escolaridade exigida como requisito para inscrição no concurso, não será considerada como título.



8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE

Cédula de identidade – cópia



8.1. A Nota Final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva acrescidos
da pontuação da Prova de Títulos (quando for o caso).

Cartão do CPF – regularizado – cópia



Título de eleitor – cópia

8.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, em lista de classificação por
emprego.



Certidão de quitação eleitoral – cópia



Cartão do PIS/PASEP – cópia



Certificado de Reservista se, do sexo masculino – cópia



Cartão de vacina atualizado – 2 cópias



Certidão de Nascimento (quando solteiro) – cópia



Certidão de Casamento ou averbação judicial/óbito – cópia



Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos – cópia



8.4.2. Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português;

Cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos – cópia



8.4.3. Obtiver o maior número de pontos na Prova de Matemática;

1 (uma) foto ¾ - colorida
recenteCapital da Tecnologia
Sãoe Carlos,



8.4.4. O candidato com maior idade, não alcançado pelo Estatuto do Idoso.

Comprovante de residência
(atualizado)
– cópia
CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL 002/2018



Comprovante Bancário (caso já possua conta corrente no Banco Santander) - cópia



Requisitos mínimos exigidos em edital - cópia acompanhada de original

8.3. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em 02 (duas) listas, contendo a
Primeira Lista Geral dos candidatos classificados, a Segunda Lista somente a classificação das Pessoas
com Deficiência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
8.4. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o disposto no
São Carlos, Capital da Tecnologia

art. 27 da lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso – candidatos com idade superior ou igual a 60 anos)
CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL 002/2018
aplicando-se subsidiariamente,
para efeito
de classificação,
e sucessivamente, ao candidato que:
8.4.1. Obtiver o maior número de pontos na Prova Conhecimentos Específicos;
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8.5. O Resultado Final do Concurso Público será publicado no dia 12/06/2018 no Diário Oficial do
Município (www.saocarlos.sp.gov.br) e no site www.institutoexcelenciapr.com.br.
9. DOS RECURSOS
9.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra todas as
decisões proferidas no decorrer do processo que tenham repercussão na esfera de direitos dos
candidatos, em especial em relação quanto:
a) Divulgação no site do Instituto do deferimento/indeferimento das inscrições;
b) Divulgação do gabarito provisório da Prova Objetiva;
c) Divulgação da classificação Provisória após Prova Objetiva;
d) Divulgação da classificação Provisória após Avaliação de Títulos.
9.2. Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido no item 9.1.
9.2.1. Os candidatos deverão acessar o site www.institutoexcelenciapr.com.br e protocolar seu
recurso no link específico para tal;
9.2.2. Será admitido um único recurso por candidato, para cada evento referido nas alíneas do
item 9.1, devendo o candidato argumentar em cada recurso toda a matéria que entender ser de
direito.
9.2.3. Os recursos devem ser apresentados com fundamentação lógica e consistente,
mencionando a bibliografia consultada;
9.2.4. Não serão aceitos recursos enviados por fax e-mail ou qualquer outro meio que não seja o
previsto neste Edital.
9.3. A banca examinadora do Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
9.3.1. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s)
a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação do recurso;
9.3.2. O Gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo;
9.3.3. Na ocorrência do disposto nos itens 9.3.1 e 9.3.2, poderá haver, eventualmente,
alterações da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda
poderá ocorrer à desclassificação do candidato que obtiver ou não obtiver, a nota mínima exigida
para a prova;
9.3.4. Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos aqui estabelecidos;
9.3.5. O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos.
9.4. Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos e questões objetivas, a anulação de qualquer

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
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10.7. Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de São Carlos poderá solicitar outros documentos
complementares.
10.8. Os exames complementares exigidos são os que seguem no Anexo VI, sendo que, para os
empregos que não há especificação, deve-se realizar apenas o exame admissional. Os exames
especificados no Anexo VI são às custas do candidato.
10.9. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas
posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato,
com todas as decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
10.10. Por ocasião da admissão, o candidato aprovado no Concurso Público fica sujeito ao regime da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e às normas regulamentadoras atinentes aos empregados
municipais, condicionando-se a admissão à aprovação em exame médico admissional a ser realizado por
médico do trabalho, o qual servirá de avaliação de aptidão para o desempenho do emprego, nos termos
deste documento.
10.11. Por ocasião da admissão o candidato aprovado no Concurso Público deve declarar, sob as penas
da Lei:
10.11.1. Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
impossibilite acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos contidos nas
alíneas “a”, “b” e “c”, inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à
compatibilidade de horários;
10.11.2. Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”,
mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental nos últimos 05 anos
que antecedem a homologação do Concurso Público.
10.12. O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das funções será
desclassificado.
10.13. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato será
formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência Definitiva.
10.14. O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em
caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público, comprovado através de Termo de Convocação.
10.15. O candidato classificado se obriga a manter atualizado seu endereço para correspondência
perante a Prefeitura do Município de São Carlos - SP, após o resultado final.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
11.1. Todas as informações referentes à realização do Concurso Público serão fornecidas pela empresa
Instituto Excelência Ltda - ME.
Atos Oficiais
11.2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois ) anos, contados da
data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual
período, a critério da Administração.

formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência Definitiva.
PREFEITURA DE quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em
10.14. O não comparecimento,
caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público, comprovado através de Termo de Convocação.

SÃO CARLOS

10.15. O candidato classificado se obriga a manter atualizado seu endereço para correspondência
perante a Prefeitura do Município de São Carlos - SP, após o resultado final.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
11.1. Todas as informações referentes à realização do Concurso Público serão fornecidas pela empresa
Instituto Excelência Ltda - ME.
11.2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois ) anos, contados da
data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual
período, a critério da Administração.
11.3. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita
das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
11.4. A Prefeitura Municipal
de São Carlos
e o Instituto
Excelência
não se responsabilizam por quaisquer
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃO
CARLOS/SP
cursos, textos, apostilas e outras
publicações
referentes
a este Concurso Público.
São
Carlos, Capital
da Tecnologia
11.5. O candidato deverá manter
junto aPÚBLICO
Prefeitura
Municipal
de São Carlos, durante o prazo de validade
CONCURSO
EDITAL
002/2018
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do Concurso Público, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo
qualquer reclamação caso esta não seja possível, por falta da citada atualização.

11.6. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela empresa Instituto Excelência.
11.7. Também integram este Edital de Concurso Público os anexos:
Anexo I: N° do Concurso Público, Emprego, Quantidade de Vagas, Salário Mensal Inicial, Carga
Horária Semanal, Requisitos Mínimos Exigidos, e Taxa de Inscrição.
Anexo II: Descrição Sumária das atribuições dos empregos.
Anexo III: Conteúdo Programático.

ANEXO I

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CARLOS/SP
Salário Mensal
São Carlos, Capital
da Tecnologia
Inicial*/ Carga

N° do
Concurso

Emprego

534
544

Auxiliar
Enfermagem
Médico de
Pneumologista

1
1

535
545

Fiscal Sanitário
Médico
Gastroenterologista

1
1

536

Médico Clínico Geral

1

546

Médico Cirurgião Geral

1

Vagas

Horária

Requisitos Mínimos para a Inscrição

Taxa de
Inscrição

Curso
Completo
em Medicina,
EnsinoSuperior
Fundamental
Completo,
Curso de
Registro
Regional
Medicina
Auxiliar no
de Conselho
Enfermagem
e de
Registro
no
do
Estado
de
São
Paulo
(CREMESP).
COREN
(categoria
Auxiliar Títulode
de
Especialista na área ou residência
Enfermagem).
médica na área.

R$
11,49
R$ 23,35

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 002/2018
Semanal
R$ 1.718,00
5.480,00
40 horas ou
20 horas
jornada
12x36
R$ 2.170,00
R$ 5.480,00
40 horas
horas
R$205.480,00
horas
R$205.480,00

Curso Superior Completo em Medicina,
Ensino Médio Completo e Carteira Nacional
Registro no Conselho Regional de Medicina
de Habilitação, categoria AB.
do Estado de São Paulo (CREMESP). Título
de Especialista na área ou residência
Curso Superior
médica
na área. Completo em Medicina,
RegistroSuperior
no Conselho
Regional
Medicina
Curso
Completo
emde Medicina,
do EstadonodeConselho
São Paulo
(CREMESP).
Registro
Regional
de Medicina

Anexo V: Formulário de Candidato com Deficiência/Atendimento Especial/Lactante.
Anexo VI: Exames Complementares.
Anexo VII: Formulário de Entrega de Títulos.
Anexo VIII: Cronograma.
11.8. Todas as publicações referentes ao Concurso Público estarão disponíveis na Internet, no endereço
www.institutoexcelenciapr.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br salvo por motivo de força maior.
São Carlos, 09 de abril de 2018.

R$ 5.480,00
ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO
Curso
Superior Completo

HELENA M. C. CARMO ANTUNES

em Medicina,
Registro no Conselho Regional de Medicina
São Paulo (CREMESP). Título
de Especialista na área ou residência
médica na área.

DESCRIÇÃO
DAS20ATRIBUIÇÕES
Médico
Cardiologista SUMÁRIA
1
do Estado de
horas

São Carlos, Capital da Tecnologia

ENSINO MÉDIO COMPLETO

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018

EMPREGO

ANEXO I
Nº do Concurso, Emprego, Quantidade de Vagas, Salário Mensal Inicial, Carga Horária Semanal,
Requisitos Mínimos Exigidos e Taxa de Inscrição.

534

Auxiliar de Enfermagem

1

535

Fiscal Sanitário

1

536

Médico Clínico Geral

1

537

Médico Ginecologista

1

Salário Mensal
Inicial*/ Carga
Horária
Semanal
R$ 1.718,00
40 horas ou
jornada 12x36
R$ 2.170,00
40 horas
R$ 5.480,00
20 horas
R$ 5.480,00
20 horas

538

Médico Psiquiatra

1

R$ 5.480,00
20 horas

539

Médico Sanitarista

1

R$ 5.480,00
20 horas

540

Médico Neurocirurgião

1

R$ 5.480,00
20 horas

541

542

Médico Neurologista
Clínico

1

Médico Neurologista
Clínico Infantil

1

R$ 5.480,00
20 horas
R$ 5.480,00
20 horas
R$ 5.480,00

543

Médico Cardiologista

1

20 horas
Plantão de 12
horas

Requisitos Mínimos para a Inscrição

Taxa de
Inscrição

Ensino Fundamental Completo, Curso de
Auxiliar de Enfermagem e Registro no
COREN
(categoria
Auxiliar
de
Enfermagem).

R$ 11,49

Ensino Médio Completo e Carteira Nacional
de Habilitação, categoria AB.

R$ 16,46

Curso Superior Completo em Medicina,
Registro no Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (CREMESP).

R$ 23,35

Curso Superior Completo em Medicina,
Registro no Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (CREMESP). Título
de Especialista na área ou residência
médica na área.
Curso Superior Completo em Medicina,
Registro no Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (CREMESP). Título
de Especialista na área ou residência
médica na área.
Curso Superior Completo em Medicina,
Registro no Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (CREMESP). Título
de Especialista na área ou residência
médica na área.
Curso Superior Completo em Medicina,
Registro no Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (CREMESP). Título
de Especialista na área ou residência
médica na área.
Curso Superior Completo em Medicina,
Registro no Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (CREMESP). Título
de Especialista na área ou residência
médica na área.
Curso Superior Completo em Medicina,
Registro no Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (CREMESP). Título
de Especialista na área ou residência
médica na área.
Curso Superior Completo em Medicina,
Registro no Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (CREMESP). Título
de Especialista na área ou residência
médica na área.

R$ 23,35

Plantão de 12 de enfermagem, sob supervisão direta dos
Auxiliar de Desenvolver atividades auxiliares
horas
Enfermagem enfermeiros, nas unidades de atendimento
e nos programas de saúde da Prefeitura.
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Vagas

R$ 23,35

do
Estado
de SãoCompleto
Paulo (CREMESP).
Título
R$ 23,35
Curso
Superior
em Medicina,
de
Especialista
na Regional
área ou deresidência
R$ 5.480,00
Registro
no Conselho
Medicina
20 horas
médica
na área.
537
Médico Ginecologista
1
do Estado
de São Paulo (CREMESP). Título
R$ 23,35
de Especialista
na área ou
Curso
Superior Completo
em residência
Medicina,
20 horas
médica
na
área.
R$ 5.480,00
Registro no Conselho Regional de Medicina
Curso
Superior
em Medicina,
547
Médico Urologista
1
do
Estado
de SãoCompleto
Paulo (CREMESP).
Título
R$ 23,35
R$ 5.480,00
Registro
no Conselho
Medicina
de
Especialista
na Regional
área ou deresidência
20
horas
538
Médico Psiquiatra
1
do Estado
de São Paulo (CREMESP). Título
R$ 23,35
médica
na área.
de Especialista na área ou residência
Curso Superior Completo em Medicina,
20 horas
médica na área.
R$ 5.480,00
Registro no Conselho Regional de Medicina
Curso
Superior
em Medicina,
548
Médico Angiologista
1
do
Estado
de SãoCompleto
Paulo (CREMESP).
Título
R$ 23,35
R$ 5.480,00
Registro
no Conselho
Medicina
de
Especialista
na Regional
área ou deresidência
20 horas
539
Médico Sanitarista
1
do
Estado
de São Paulo (CREMESP). Título
R$ 23,35
médica
na área.
de Especialista na área ou residência
20 horas
médica
na área. Completo em Medicina,
Curso Superior
Médico Urgência e
549
10
R$ 3.919,00
RegistroSuperior
no Conselho
Regional
Medicina
R$ 23,35
Curso
Completo
emde Medicina,
Emergência
do EstadonodeConselho
São Paulo
(CREMESP).
R$ 5.480,00
Registro
Regional
de Medicina
São Carlos, Capital
da Tecnologia
540
Médico Neurocirurgião
1
do Estado de São Paulo (CREMESP). Título
R$ 23,35
Especialista na área ou residência
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL de
002/2018
20 horas
médica na área.
*Nos salários mensais já estão inclusos o Auxílio Alimentação
previsto
na LeiemMunicipal
Curso Superior
Completo
Medicina, n° 13.130/03,
R$ 5.480,00
Registro no Conselho Regional de Medicina
incorporado aoMédico
Vencimento
NeurologistaPadrão por força da Lei Municipal n° 13.771/06 e o descanso semanal
541
1
do Estado de São Paulo (CREMESP). Título
R$ 23,35
remunerado (DSR). Clínico
de Especialista na área ou residência
20 horas
médica na área.
Curso Superior Completo em Medicina,
ANEXO II –
SUMÁRIA
R$DESCRIÇÃO
5.480,00
Registro
no Conselho Regional de Medicina
Médico Neurologista
542
1
do Estado de São Paulo (CREMESP). Título
R$ 23,35
Clínico Infantil
de Especialista na área ou residência
20 horas
médica na área.

EMPREGO
543

Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

Emprego

R$ 16,46
R$ 23,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP

Anexo IV: Tipos de Provas e Quantidade de Questões.

N° do
Concurso

17

Nº do Concurso, Emprego, Quantidade de Vagas,
Salário Mensal
Carga
Horária Semanal,
Terça-feira,
10 deInicial,
abril de
2018
Requisitos Mínimos Exigidos e Taxa de Inscrição.
www.saocarlos.sp.gov.br
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES

Exercer atividades inerentes à vigilância, prevenção e controle de doenças nas relações
de consumo, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão
Fiscal Sanitário da unidade de vigilância em saúde da Prefeitura. Fazer cumprir a legislação sanitária em
vigor por meio de vistorias de rotina ou programadas, autuando e aplicando multas e
penalidades aos infratores, no interesse da saúde coletiva.
18

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
EMPREGO

Médico
16

R$ 23,35

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES
Prestar
assistência MUNICIPAL
integral ao DE
cidadão
efetuando exames médicos, emitindo
PREFEITURA
SÃO CARLOS/SP
São Carlos, Capital
da Tecnologia
diagnósticos, prescrevendo
medicamentos
e realizando outras formas de tratamento
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018
terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. Prestar socorros de
urgência e emergência. Atuar de forma integrada às equipes multiprofissionais.

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
LÍNGUA PORTUGUESA SUPERIOR: Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos,
antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de sintaxe. Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem.
Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero,
número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. Morfologia. Estrutura e
19
formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação pronominal.

R$ 23,35

R$ 23,35

R$ 23,35

MATEMÁTICA SUPERIOR: Conjuntos: Determinação de conjuntos. Relações de pertinência e inclusão.
Igualdade de conjuntos. Partição de conjuntos. Operações com conjuntos (união, intersecção, diferença
e complementar). Sistemas de Numeração. Números Naturais: Conceito. Operações com números
naturais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Problemas de
contagem. Expressões numéricas com números naturais. Múltiplos e Divisores (Sequencias, divisor ou
fator, fatoração, critérios de divisibilidade, fatoração completa.). Números primos. Decomposição em
fatores primos. Problemas envolvendo números naturais. Números Inteiros: Conceito. Ordenação.
Comparação. Módulo. Operações com números inteiros (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e raiz quadrada). Expressões numéricas com números inteiros. Problemas envolvendo
números inteiros. Números Racionais: Conceito. Frações e números decimais. Dízimas periódicas simples
e compostas. Equivalência. Ordenação. Comparação. Operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e raiz quadrada). Expressões numéricas com números racionais. Problemas
envolvendo números racionais. Números Irracionais. Números Reais: Conceito. Representações na reta.
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Funções.

R$ 23,35

R$ 23,35

R$ 23,35

São Carlos
17

LÍNGUA PORTUGUESA MÉDIO: Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos,
antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção

números inteiros. Números Racionais: Conceito. Frações e números decimais. Dízimas periódicas simples
e compostas. Equivalência. Ordenação. Comparação. Operações (adição, subtração, multiplicação,
DIÁRIO OFICIAL
divisão, potenciação e raiz quadrada). Expressões numéricas com números racionais. Problemas
Terça-feira,
de abril
de 2018Números Reais: Conceito. Representações na reta.
envolvendo números
racionais. 10
Números
Irracionais.
www.saocarlos.sp.gov.br
Operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Funções.
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LÍNGUA PORTUGUESA MÉDIO: Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos,
antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de sintaxe. Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem.
Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero,
número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. Morfologia. Estrutura e
formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação pronominal.
MATEMÁTICA MÉDIO: Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e
interseção. Números naturais, inteiros, racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e
potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.
Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial:
grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
juros e descontos simples. São
Cálculo
Algébrico:
Carlos,
Capital daidentidades
Tecnologia algébricas notáveis. Operações com
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus.
CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL
Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de002/2018
1º e 2º graus. Análise Combinatória e
Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões:
20
progressões aritmética e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos.
Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações métricas e trigonométricas em triângulos
retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas,
pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de
funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial.
Trigonometria: funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao
cálculo de elementos de um triângulo. Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e
temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a
partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.
PORTUGUÊS FUNDAMENTAL: Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Substantivo, adjetivo,
pronome, artigo e verbo. Divisão silábica. Concordância Verbal e Nominal. Emprego de S, SS, Z, Ç, CH,
X, J e G.
MATEMÁTICA FUNDAMENTAL: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais,
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum. Equação do 1º
grau. Sistema de equações do 1º grau. Noções de geometria: perímetro e área. Resolução de situaçõesproblema.
POLÍTICAS DE SAÚDE: Números Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
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. Portaria nº 2.488 de 21
de outubro de 2011, 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. Programa de Saúde da Família – PSF. Estratégias de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde.
CONHECIMENTOS GERAIS: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais,
nacionais e internacionais, ocorridos a partir de 1º de agosto de 2017, divulgados na mídia local e/ou
nacional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Ética e Legislação profissional.Saúde da Família e estratégia de
organização da Atenção Básica.Processo de Enfermagem.Biossegurança, prevenção e controle da
população microbiana.Central de Materiais e Esterilização: classificação de artigos e superfícies para
aplicação de conhecimentos de desinfecção, limpeza, preparo e esterilização de materiais.Programa
Nacional de Imunização Programas de Atenção à Saúde da Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso
e Saúde Mental Programa Nacional de Segurança do Paciente Assistência de Enfermagem na prevenção
e controle de doenças infectocontagiosas, sexualmente transmissíveis e de doenças crônicas não
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transmissíveis. Higiene do paciente.
Cuidados
de Enfermagem
em tratamento de feridas e prevenção de
São Carlos,
Capital
da Tecnologia
lesões cutâneas. Noções de Assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em principais situações
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 002/2018de administração de medicamentos e
de urgência e emergência (pré-hospitalar
e hospitalar).Princípios
cuidados de enfermagem relacionados à Terapêutica Medicamentosa. Acolhimento, escuta qualificada e
registro de enfermagem. Conhecimento em informática: Microsoft Windows Pacote Office e internet. 21
FISCAL SANITÁRIO: Educação ambiental/ecologia: O ser humano e o seu ambiente. Água potável e
contaminação da água. Epidemia, endemia e pandemia. Controle das zoonoses e vetores. Saúde e
saneamento. Lixo: coleta seletiva, separação, reciclagem, destino e prevenção. Educação para a saúde:
O conceito de saúde. História natural das doenças. Interrelações homem-ambiente- agente patogênico
(parasitos, vírus e outros causadores de doenças humanas). Doenças transmissíveis e infecciosas mais
comuns. Higiene e profilaxia. Prevenção de doenças e promoção da saúde. Orientações e combate a
doenças contemporâneas. Vigilância à Saúde. Vigilância Sanitária. Vigilância Epidemiológica. Legislação
Constituição Federal de 1988 - Da Seguridade Social - Artigos 194 a 204. Lei Federal nº 8.080/90 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei Estadual 10.083/98. Decreto
Estadual 12.342/78. Normas Técnicas referentes a Resíduos de Serviços de Saúde: RDC 306/04 de 07
de dezembro de 2004. Lei Federal 9782/99. Lei Municipal 11.331/97. Portaria CVS 01 de 02 de janeiro
de 2018. Microsoft Windows Pacote Office e internet.
MÉDICO CLÍNICO GERAL: Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas, tratamento.
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. A
Noção de Processo Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das Doenças
e novas Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe, Integralidade no
Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética médica.
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares:
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da
aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Doenças
pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal,
neoplasias. Doenças do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e
crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon, tumores de cólon. Doenças renais: insuficiência renal aguda

Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. A
Noção de Processo Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das Doenças
DE Integralidade no
e novas Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, TrabalhoPREFEITURA
em Equipe,
Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética médica.
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares:
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da
aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Doenças
pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal,
neoplasias. Doenças do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e
crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon, tumores de cólon. Doenças renais: insuficiência renal aguda
e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções
urinárias. Doenças metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus,
hipotireoidismo, hipertireoidismo. Doenças da hipófise e da adrenal. Doenças hematológicas: anemias
hipocrônicas, macroncíticas e homolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Doenças reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno.
Doenças neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias
periféricas, encefalopatias. Doenças psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos,
pânico, depressão. Doenças infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite,
difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase. Doenças sexualmente transmissíveis, AIDS,
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococcias,
estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Doenças
dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses,
infecções bacterianas. Doenças imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária,
anafiloxia. Doenças ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorreias, câncer
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de mama, intercorrências no ciclo gravídico. Microsoft Windows Pacote Office e internet.

SÃO CARLOS

São Carlos, Capital da Tecnologia

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018
MÉDICO GINECOLOGISTA: Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas,
tratamento. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de
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Saúde. A Noção de Processo Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das
Doenças e novas Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe,
Integralidade no Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética
médica. Anamnese em Ginecologia. Exame físico geral e ginecológico. Citopatologia mamária.
Citopatologia do trato genital inferior. Colposcopia. Vulvoscopia. Dosagens hormonais e testes
funcionais. Videolaparoscopia em Ginecologia. Histeroscopia. Diagnóstico por imagem em Mastologia.
Procedimentos diagnósticos invasivos em Mastologia. Localização pré-cirúrgia de lesões não-palpáveis e
pesquisa do linfonodo sentinela. Biologia molecular em Ginecologia. Urodinâmica e cistoscopia em
Ginecologia. Corrimento genital. Doenças sexualmente transmissíveis. Doença inflamatória pélvica
aguda. Dor pélvica crônica. Endometriose. Afecções benignas do útero. Acupuntura em Ginecologia.
Abdome agudo. Ginecologia do esporte. Incontinência urinária de esforço. Bexiga hiperativa. Infecção
urinária na mulher. Fístulas urogenitais. Prolapso genital. Amenorreia. Malformações genitais.
Sangramento disfuncional do endométrio. Síndrome da anovulação crônica. Dismenorreia. Síndrome prémenstrual. Galactorreia. Hiperprolactinemia. Hirsutismo. Hormonioterapia. Tratamento cosmético do
hirsutismo. Tratamento da acne. Planejamento familiar. Infertilidade conjugal. Transição para a
menopausa e pós-menopausa. Indicações e contraindicações da terapia hormonal. Acompanhamento da
paciente durante a terapia hormonal. Sangramento genital anormal na vigência de terapia hormonal.
Ultrassonografia transvaginal na pós-menopausa. Disfunção sexual. Androgênios na pós-menopausa.
Obesidade. Distúrbios do sono. Nutrição. Osteoporose na pós-menopausa. Prurido vulvar,
micropapilomatose e vulvodinia. Lesão não neoplásica do pudendo (vulva). Lesões benignas do colo do
útero. Classificações citopatológicas e histopatológicas das lesões escamosas. Alterações citológicas não
conclusivas. Infecção por papilomavírus humano. Conduta terapêutica na infecção por papilomavírus
humano. Neoplasias intraepiteliais do trato genital inferior. Tratamento com laser de CO2 das lesões
HPV induzidas. Princípios técnicos da laserterapia no trato genital inferior. HIV na mulher e sua relação
com HPV. Microsoft Windows Pacote Office e internet.
MÉDICO PSIQUIATRA: Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas, tratamento.
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. A
Noção de Processo Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das Doenças
e novas Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe, Integralidade no
Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética médica.
Anamnese e Exame Físico. Imunização ativa e passiva. Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Conduta
inicial nos casos agudos e de uso abusivo de drogas e álcool. Demências: conceito, classificação,
quadros clínicos. Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das
epilepsias, manifestações principais, tratamentos. Psicose maníaco-depressiva: conceito, classificação e
tratamento. Neuroses: histórico, conceito, classificação e tratamento. Situações de violência passiva e
ativa. Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica. Personalidade: conceitos, desenvolvimento.
Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia – classificação e indicações principais. Convulsoterapia:
principais tipos e indicações na atualidade. Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas, indicações
principais. Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade psicopática: conceito,
abordagem terapêutica. Emergências psiquiátricas. Transtornos psiquiátricos na infância e na
adolescência. Psiquiatria social. Epidemiologia dos transtornos mentais. Psicopatologia geral: avaliação
do paciente, exame do estado mental, conhecimento dos sinais e sintomas das doenças mentais, noções
de exames complementares em psiquiatria. Psiquiatria infantil: tendências doutrinárias da Psiquiatria
contemporânea. Semiologia
psiquiátrica.
Epilepsia.
Psicoses esquizofrênicas. Demências.
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE Neuroses.
SÃO CARLOS/SP
Oligofrenias. Psicose maníaco-depressiva.
Psicose
delirantes agudas. Psicose delirantes crônicas.
São Carlos, Capital
da Tecnologia
Distúrbios mentais das sífilis. Distúrbios mentais das encefalites. Distúrbios mentais dos traumatismos
EDITAL
002/2018
cranioencefálicos. DistúrbiosCONCURSO
mentais da PÚBLICO
senilidade.
Distúrbios
mentais nos tumores cerebrais. Afecções
psicossomáticas. Urgências psiquiátricas. Técnicas psicoterápicas. Psicofarmacopeia. Hospitalização do
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doente mental a experiência italiana. Psicose Sintomática. Transtornos mentais orgânicos induzidos por
substâncias psicoativas. Esquizofrenia. Transtorno delirante paranoico. Transtornos psicóticos S.O.E.
Transtornos afetivos. Transtornos de ansiedade. Transtornos somatomorfos. Transtornos dissociativos.
Transtornos sexuais. Transtornos do sono. Transtornos factícios. Transtornos de personalidade.
Transtornos da alimentação. Psiquiatria infantil. Psiquiatria comunitária. Psiquiatria forense. Emergências
psiquiátricas. Epidemiologia dos transtornos mentais. Testes laboratoriais e outros testes.
Psicofarmacoterapia e terapias convulsivantes. Psicopatologia Geral: transtornos e alterações da
consciência, orientação, atenção, humor, afeto, volição, pragmatismo, memória, inteligência,
pensamento, sensopercepções, consciência do eu, psicomotricidade, fala, linguagem, consciência de
morbidade. Clínica Psiquiátrica: anamnese e exame psíquico; princípios de neurociências; classificação,
etiopatogenia, diagnóstico, diagnóstico diferencial, evolução, prognóstico e tratamento dos seguintes
transtornos mentais: transtornos mentais orgânicos, transtornos mentais e de comportamento
decorrentes do uso de substâncias psicoativas, esquizofrenia, transtornos do humor, transtornos
neuróticos (fóbicos-ansiosos, do pânico, obsessivos–compulsivos, de estresse pós-traumático),
transtornos dissociativos, transtornos somatoformes, transtornos alimentares, retardo mental.
Psicofarmacoterapia: farmacocinética, farmacodinâmica, uso, manejo, efeitos colaterais e interações
medicamentosas dos seguintes grupos de psicofármacos: antipsicóticos, antidepressivos,
benzodiazepínicos, anticolinérgicos, estabilizadores do humor, anticonvulsivantes e hipnóticos. Portaria
1028/05 e Lei Federal 10216/01. Microsoft Windows Pacote Office e internet.
Atos Oficiais
MÉDICO SANITARISTA: Saúde Pública: Avanços e Desafios. Saúde Pública no Brasil e as Políticas:
Social e de Saúde. Estrutura da Assistência à Saúde no Brasil e a Reforma Administrativa do Sistema de
Saúde para o SUS. Saúde, Ambiente e Sociedade. Sistemas, Serviços e Práticas de Saúde. Vigilância em
Saúde e Promoção da Saúde na Organização do Trabalho em Saúde. Epidemiologia de Problemas
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Psicofarmacoterapia: farmacocinética, farmacodinâmica, uso, manejo, efeitos colaterais e interações
DE
medicamentosas PREFEITURA
dos seguintes
grupos de psicofármacos: antipsicóticos, antidepressivos,
benzodiazepínicos, anticolinérgicos, estabilizadores do humor, anticonvulsivantes e hipnóticos. Portaria
1028/05 e Lei Federal 10216/01. Microsoft Windows Pacote Office e internet.

SÃO CARLOS

MÉDICO SANITARISTA: Saúde Pública: Avanços e Desafios. Saúde Pública no Brasil e as Políticas:
Social e de Saúde. Estrutura da Assistência à Saúde no Brasil e a Reforma Administrativa do Sistema de
Saúde para o SUS. Saúde, Ambiente e Sociedade. Sistemas, Serviços e Práticas de Saúde. Vigilância em
Saúde e Promoção da Saúde na Organização do Trabalho em Saúde. Epidemiologia de Problemas
Relacionados à: Doenças Infecciosas e Parasitárias; Doenças Degenerativas e causas externas; Saúde
Reprodutiva; Terceira Idade.Sistemas de Saúde e Sistemas de Informações em Saúde no Brasil:
Demografia; Indicadores de Saúde Biossegurança. Planejamento em saúde. Políticas de saúde: Sistema
Único de Saúde.Política Nacional de Saúde Indígena. Microsoft Windows Pacote Office e internet.
MÉDICO NEUROCIRURGIÃO: Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas,
tratamento. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de
Saúde. A Noção de Processo Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das
Doenças e novas Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe,
Integralidade no Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética
médica. Anormalidades do desenvolvimento: hidrocefalias, craniossinostoses, encefalocele, cisto
aracnoide, malformação de Chiari e DandyWalker, medula presa. Neuroinfecção: antibioticoterapia,
meningite pós-traumática e pós-operatória, infecção de shunt, osteomielite, encefalites, KreutzfeldJacob,
manifestações da SIDA no SNC. Epilepsia: classificação, drogas antiepilépticas, estado de mal, cirurgia
para epilepsia. Cirurgia da coluna e nervos periféricos: lombalgia, radiculopatia, hérnia discal,
espondilólise e espondilolistese, estenose de canal, doenças da junção cranioespinhal, artrite
reumatoide, doença de Paget, siringomielia, hematoma epidural, cirurgia do plexo braquial, síndromes
compressivas. Neurocirurgia funcional: tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, espasticidade,
torcicolo, tremor, procedimentos para dor. Tumores: gliomas, oligodendrogliomas, meningeomas,
neurinomas, adenomas hipofisários, craniofaringeomas, hemangioblastomas, ependimomas, PNETs,
tumores da pineal, tratamento
complementar
(quimioterapia,
radioterapia, radiocirurgia, braquiterapia).
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃO CARLOS/SP
Exames complementares: EEG,São
potencial
eletroneuromiografia,
radiografia simples, tomografia
Carlos,evocado,
Capital da
Tecnologia
computadorizada, ressonância nuclear magnética, angiografia, mielografia, liquor. Procedimentos
PÚBLICO
EDITAL 002/2018 suboccipital, frontal, transesfenoidal,
cirúrgicos: material cirúrgico,CONCURSO
vias de acesso
(craniotomiapterional,
transpetrosa), acesso ao terceiro ventrículo, ventrículos laterais, transoral, cranioplastia, descompressão
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e instrumentação espinhais, derivações liquóricas. Neurotrauma: atendimento inicial, ATLS,
transferência, pressão intracraniana, fraturas cranianas, lesões intracranianas, PAF, TCE na infância,
manejo inicial do TRM, síndromes das lesões medulares, fraturas dos corpos vertebrais. Doenças
cerebrovasculares: AVC, HSAE (classificação, manejo, vasoespasmo), aneurismas intracranianos, MAVs,
angiomas cavernosos, hemorragia intracerebral, doença oclusiva. Neurologia: cefaleia, demência,
esclerose múltipla, miastenia gravis, esclerose lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré, mielites,
miopatias, vasculites. Microsoft Windows Pacote Office e internet.
MÉDICO NEUROLOGISTA CLÍNICO: Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas,
tratamento. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de
Saúde. A Noção de Processo Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das
Doenças e novas Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe,
Integralidade no Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética
médica. Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e Fisiopatologia dos
transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das
afecções neurológicas: demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros distúrbios
do estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cerebrovascular. Doenças
neuromusculares – nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e metabólicas; tumores;
doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no contexto da
infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; cefaleias; disgenesias do
sistema nervoso; manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências
em neurologia. Indicações e interpretações da propedêutica armada em neurologia: liquor,
neuroimagem, estudos neurofisiológicos – eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais
evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. Microsoft Windows Pacote Office e internet.
MÉDICO NEUROLOGISTA CLINICO INFANTIL: Neuroanatomia e Semiologia Neuropediátrica .
Estados de Alteração da Consciência. Crises Epilépticas, Epilepsias, Paroxismos Não-Epilépticos e o
Estado de Mal Epiléptico. Fraqueza Muscular e a Síndrome do Lactente Hipotônico / Ataxias. Distúrbios
Sensitivos e Autonômicos / Distúrbios dos Nervos Cranianos e do Sistema Visual. Alterações do Volume e
da Forma do Crânio e Hidrocefalia . Doenças Neurológicas no Período Neonatal. Malformações do
Sistema Nervoso Central. Encefalopatia Crônica Não-Progressiva. Transtorno do Espectro Autista.
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Transtornos de Aprendizagem. Cefaleias.
Distúrbios do Sono. Distúrbios do Movimento. Anomalias Cromossômicas e Síndromes Genéticas
Relevantes ao Neuropediatra. Erros Inatos do Metabolismo. Doenças Infecciosas do Sistema Nervoso
Central. Doenças Inflamatórias Não-Infecciosas . Síndromes Neurocutâneas . Neoplasias do Sistema
Nervoso Central. Doenças Vasculares do Sistema Nervoso Central. Hipertensão Intracraniana,
Traumatismo Cranioencefálico e Raquimedular. Doenças Neuromusculares. Manifestações Neurológicas
de Doenças Sistêmicas. Microsoft Windows Pacote Office e internet.
MÉDICO CARDIOLOGISTA: Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas,
tratamento. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de
Saúde. A Noção de Processo Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das
Doenças e novas Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe,
Integralidade no Cuidado.
A Organização
das Ações
Serviços
de Saúde. Anamnese do paciente. Ética
PREFEITURA
MUNICIPAL
DEe SÃO
CARLOS/SP
médica. Exame do Paciente: Anamnese.
Exame da
físico
do coração e da circulação. Eletrocardiografia.
São Carlos, Capital
Tecnologia
Teste de esforço. Ecocardiografia. Radiologia do coração e vasos da base. Cardiologia nuclear.
CONCURSOcomputadorizada.
PÚBLICO EDITAL 002/2018
Ressonância magnética. Tomografia
Cateterismo cardíaco. Angiografia coronária.
Ultrassom intravascular. Exames laboratoriais. Função cardíaca normal e anormal: Mecanismo de
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contração-relaxamento cardíacos. Avaliação das funções cardíacas normais e anormais. Fisiopatologia da
insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca de alto débito. Edema pulmonar. Métodos farmacológicos
de tratamento da insuficiência cardíaca. Circulação assistida. Transplante cardíaco e cardiopulmonar.
Tratamento da Insuficiência cardíaca. Considerações eletrofisiológicas da gênese das arritmias.
Tratamento do paciente com arritmias cardíacas. Marca-passos cardíaco e cardioversoresdesfibriladores.
Diagnóstico e tratamento das arritmias específicas. Parada cardíaca e morte súbita. Hipertensão e
síncope. Doença cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva: mecanismos e diagnóstico na hipertensão
sistêmica. Terapêutica da hipertensão sistêmica. Biologia vascular da aterosclerose. Fatores de risco
para a doença aterosclerótica. Prevenções primária e secundária da doença das artérias coronárias.
Estudos da redução dos lipídeos. Fluxo sanguíneo coronário e isquemia miocárdica. Infarto agudo do
miocárdio. Angina instável. Doença crônica das artérias coronárias. Intervenções percutâneas coronárias
e valvar. Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia cardiovascular. Métodos
diagnósticos em Cardiologia: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica,
ressonância magnética e radiologia. Insuficiência cardíaca congestiva: fisiopatologia, clínica, tratamento.
Arritmias cardíacas, síncope, morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento. Distúrbios de
condução. Marca-passos artificiais. Hipertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e Cor Pulmonale.
São Carlos
Hipertensão arterial: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento. Cardiopatias congênitas em adultos e
crianças. Valvopatias. Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, angina
estável e instável, infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos, doenças do
pericárdio, doenças da aorta. Avaliação pré-operatória. Acometimento cardiovascular por doenças
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ressonância magnética e radiologia. Insuficiência cardíaca congestiva: fisiopatologia, clínica, tratamento.
Arritmias cardíacas, síncope, morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento. Distúrbios de
condução. Marca-passos artificiais. Hipertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e Cor Pulmonale.
Hipertensão arterial: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento. Cardiopatias congênitas em adultos e
crianças. Valvopatias. Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, angina
estável e instável, infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos, doenças do
pericárdio, doenças da aorta. Avaliação pré-operatória. Acometimento cardiovascular por doenças
reumatológicas, hematológicas e neurológicas. Gravidez e cardiopatia. Microsoft Windows Pacote Office
e internet.
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MÉDICO PNEUMOLOGISTA: Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas,
tratamento. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de
Saúde. A Noção de Processo Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das
Doenças e novas Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe,
Integralidade no Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética
médica. Fisiologia e fisiopatologia respiratória. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Insuficiência
respiratória. Ventilação mecânica. Exames subsidiários em pneumologia. Tumores benignos e malignos
de vias aéreas superiores, árvore brônquica, pulmões e pleuras. Metástases pulmonares. Pneumonias.
Abscessos pulmonares. Empiemas e derrames pleurais. Mal formações congênitas das vias respiratórias.
Deformações torácicas. Traumatismos de tórax. Fístulas de árvore brônquica. Patologias sistêmicas com
repercussão respiratória. Pneumologia em pacientes imunodeprimidos. Tuberculose pulmonar e pleural.
Pneumoconiose. Micoses Pulmonares. Microsoft Windows Pacote Office e internet.
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA: Anatomia e fisiologia do aparelho digestivo. Doenças da
cavidade oral. Esofagites. Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Esôfago de Barrett. Estenose
esofágica. Alterações da motilidade do esôfago. Gastrites. Úlcera péptica. Gastroparesia. Infecção pelo
Helicobacterpylori. Doenças da vesícula biliar e das vias biliares. Síndromes colestáticas. Hepatites virais
e autoimunes. Hepatopatias tóxicas. Doenças hepáticas crônicas. Cirrose hepática, suas causas e suas
complicações. Diagnóstico diferencial das icterícias. Cistos e abscessos hepáticos. Doenças hepáticas
metabólicas. Doença hepática gordurosa não alcoólica. Hipertensão portal. Alterações hepáticas nas
doenças sistêmicas. Fígado e gravidez. Transplante hepático. Pancreatite aguda e crônica. Nódulos e
cistos de pâncreas. PREFEITURA
Doenças inflamatórias
intestinais.
Retocolite
ulcerativa inespecífica. Doença de
MUNICIPAL
DE SÃO
CARLOS/SP
Crohn. Colites. Doenças parasitárias
intestinais.
Diarreias
agudas e crônicas. Síndrome de má absorção.
São Carlos,
Capital
da Tecnologia
Doença diverticular dos cólons. Pólipos gastrointestinais. Doenças do apêndice cecal. Alterações
CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL 002/2018
genéticas e afecções do aparelho
digestivo.
Insuficiência
vascular mesentérica. Aneurismas viscerais.
Hemorragia digestiva alta e baixa. Anomalias congênitas do aparelho digestivo. Neoplasias do sistema
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digestivo. Manifestações gastrointestinais associadas a doenças sistêmicas. Manifestações digestivas da
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Doença de Chagas. Esquistossomose mansônica. Álcool e
aparelho digestivo. Transtornos alimentares. Obesidade e seu tratamento. Indicações e complicações da
cirurgia bariátrica. Nutrição em gastroenterologia. Síndrome do intestino curto. Doenças funcionais do
aparelho digestivo. Antibioticoterapia e o uso racional de antibióticos. Abordagem do doente com dor
abdominal aguda e crônica. Causas de dor abdominal não relacionada ao aparelho digestivo. Indicações
e interpretação dos métodos diagnósticos na prática clínica diária. Urgências e emergências clínicas.
Microsoft Windows Pacote Office e internet.
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL: Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas,
tratamento. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de
Saúde. A Noção de Processo Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das
Doenças e novas Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe,
Integralidade no Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética
médica. Pré e pós-operatório aparelho digestivo. Pré-operatório aparelho respiratório e circulatório. Préoperatório aparelho urinário. Manuseio de sondas, drenos, punção venosa e instalação de PVC. Hérnias
de parede abdominal: epigástricas, umbilical e incisional. Metabolismo: água, sódio e potássio. Equilíbrio
acidobásico. Exercícios de reposição hidroelétrolítica. Choque: classificação e fisiopatologia, conduta e
tratamento. Divertículos do esôfago. Megaesôfago. Hérnias de parede abdominal: inguinal, crural e
hérnias especiais. Agentes etiológicos das doenças infecciosas intestinais. Nutrição em cirurgia.
Helicobacterpylori na doença gástrica. Úlcera péptica. Aspectos cirúrgicos da doença do refluxo
gastroesofágico. Indicações Cirúrgicas e Tratamento da úlcera péptica e suas Complicações. Câncer do
esôfago. Câncer gástrico. Tumores Hepáticos. Câncer da Vias Biliares. Câncer do Pâncreas. Colecistite
Crônica Calculosa. Coledocolitíase e Papilite. Infecção das Vias Biliares: Colecistite Aguda e Colangites
Agudas. Pancreatite Aguda e Crônica. Indicações e Tratamento Cirúrgico. Abdome Agudo: noções
gerais. Abdome Agudo: inflamatório, perfurativo, apendicite e peritonite. Abdome Agudo II:
hemorrágico, obstrutivo e vascular. Princípios de Assepsia e antissepsia. Hemostasia, diurese e síntese.
Anestesia local. bloqueios regionais. Anestesia geral inalatória e venosa. Acesso venoso central e
periférico. Pequena cirurgia: suturas, extração de corpos estranhos, parênquemia, abscessos e
foliculites. Vias de acesso cirúrgico ao tórax e abdome. Exame proctológico. Pré e pós-operatórios em
cirurgias do colo, reto e ânus. Processos inflamatórios anorretais: criptites, papilites, fissuras, 14
abscessos e fístulas. Prolapso e procedências retais. Cisto pilonidal. Doença hemorroidária.
Traumatismos Colorretais. Derivações Intestinais. Doença Diverticular. Tumores Benignos do Colo e
Reto. Tumores Malignos do Colo e Reto. Hemorragia Digestiva Baixa. Doenças cirúrgicas da boca e
glândulas salivares. Semiologia Arterial Periférica. Métodos invasivos e não invasivos de diagnósticos.
Varizes primárias de Membros Inferiores. Trombose Venosa Aguda e Tromboembolismo Pulmonar.
Sequela de Trombose Venosa. Linfangite Aguda e Linfedema. Fístula Arteriovenosa. terosclerose
Obliterante Periférica e Pé Diabético. Manifestações Isquêmicas da Aterosclerose: Cerebral, Intestinal e
Renal. Doença Arterial Inflamatória. Oclusão Arterial Aguda. Aneurismas Arteriais: da aorta abdominal e
perférico. Traumatismo Vascular. Doenças do Desfiladeiro Cervical. Semiologia do aparelho auditivo.
Inserção de imagem Aparelho Auditivo. Doenças do aparelho auditivo. Semiologia nasosinusal. Inserção
Imagem nasosinusal. Doenças nasosinusais. Rinoscopia-otoscopia. Emergências em otorrino. Inserção
de imagem de boca e faringe. Semiologia da boca e faringe. Doenças da boca e faringe. Doenças da
boca. Tonsilites. Tumores da boca e faringe. Semiologia da laringe. Semiologia do pescoço e lesões
nodulares do pescoço. Revisão da anatomia do bulbo ocular e dos anexos oculares. Fundo do olho
normal e anomalias congênitas. Motilidade ocular e estudo dos estrabismos. Acuidade visual e vícios da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
refração ocular. Lentes corretoras.
Noções
de cirurgia
refrativa. Estudo do cristalino. Cataratas e
São Carlos,
Capital
da Tecnologia
luxações. Tratamento cirúrgico com e sem implante de lente intraocular. Estudo dos glaucomas.
CONCURSO PÚBLICO
EDITALDoenças
002/2018
Diagnóstico, tratamento, complicações
e prevenções.
da córnea. Diagnóstico, tratamento e
complicações. Transplante de córnea elentes de contato. Doenças da conjuntiva e da esclera.
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Diagnóstico, tratamento e complicações. Doenças das pálpebras e das vias lacrimais. Diagnóstico,
tratamento e complicações. Emergências e urgências em oftalmologia. Diagnóstico, tratamento e
complicações. Manifestações oculares de doenças sistêmicas. Infecção osteoarticular. Artrite reumatoide.
Lupus eritematoso sistêmico. Osteocondrites. Tumores ósseos. Reumatologia Osteoartrite. Displasia
congênita do quadril. Espondiloartropatias. Patologias ortopédicas do membro superior. Joelho doloroso.
Vasculites. Gota / outras artropatiasmicrocristalinas. Má formação congênita. Lombalgia. Outras doenças
do tecido conectivo. Coluna Vertebral. Patologias da coluna. Ombro doloroso ATLS. Atendimento inicial
do politraumatizado. Cinemática do trauma. Abordagem da via aérea no trauma. Trauma. Circulação,
choque, cont. hemorragia. Fraturas: conceitos, etiopatogenia e classificação. Manobras fundamentais em
Trauma. Avaliação radiográfica do tórax. Fraturas: tratamento conservador e tratamento cirúrgico.
Trauma cranioencefálico. Trauma raquimedular. Traumas articulares. R-X TRM. Fraturas expostas.
Trauma abdominal. Trauma na gestante. Traumatismos do anel pélvico. Trauma geriátrico. Trauma
pediátrico. Estabilização e transporte. Lesões ligamentares do joelho. Fraturas em crianças. Hematoma
retroperitonial. Lesões provocadas pelo frio e calor. Fraturas Proximais de fêmur. Ética nas Emergências.

Lupus eritematoso sistêmico. Osteocondrites. Tumores ósseos. Reumatologia Osteoartrite. Displasia
congênita do quadril.
Espondiloartropatias.
Patologias ortopédicas do membro superior. Joelho doloroso.
DIÁRIO
OFICIAL
Vasculites. Gota /Terça-feira,
outras artropatiasmicrocristalinas.
Má formação congênita. Lombalgia. Outras doenças
10 de abril de 2018
do tecido conectivo. Coluna Vertebral. Patologias da coluna. Ombro doloroso ATLS. Atendimento inicial
www.saocarlos.sp.gov.br
do politraumatizado. Cinemática do trauma. Abordagem da via aérea no trauma. Trauma. Circulação,
choque, cont. hemorragia. Fraturas: conceitos, etiopatogenia e classificação. Manobras fundamentais em
Trauma. Avaliação radiográfica do tórax. Fraturas: tratamento conservador e tratamento cirúrgico.
Trauma cranioencefálico. Trauma raquimedular. Traumas articulares. R-X TRM. Fraturas expostas.
Trauma abdominal. Trauma na gestante. Traumatismos do anel pélvico. Trauma geriátrico. Trauma
pediátrico. Estabilização e transporte. Lesões ligamentares do joelho. Fraturas em crianças. Hematoma
retroperitonial. Lesões provocadas pelo frio e calor. Fraturas Proximais de fêmur. Ética nas Emergências.
Trauma duodenal e pancreático. Trauma Otorrinolaringológico. Traumas de vísceras maciças do
abdome. Traumas de vísceras ocas do abdome. Iatrogenias e complicações do trauma. Índices de
Trauma. Microsoft Windows Pacote Office e internet.

PREFEITURA DE
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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018
ANEXO V
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA, SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL E
LACTANTE
Dados do candidato:
NOME:
INSCRIÇÃO:

MÉDICO UROLOGISTA: Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas, tratamento.
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. A
Noção de Processo Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das Doenças
e novas Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe, Integralidade no
Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética médica. Aparelho
Urinário: avaliação clínica da função renal. Importância clínica do exame simples de urina (EAS).
Insuficiência renal aguda e crônica. Infecções urinárias. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva).
Endocrinologia: Diabetes mellitus. Diagnóstico diferencial das dislipidemias. Obesidade e desnutrição.
Doenças infectoparasitárias: S.I.D.A. e suas complicações. Tuberculose. DST. Dengue e verminose.
Dermatologia: Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Exame
urológico e técnicas diagnósticas; fisiopatologia da obstrução urinária e da bexiga neurogênica;
infertilidade e função sexual masculina; infecções e inflamações do trato genital e urinário; litíase
urinária; anomalias congênitas; trauma e tumores geniturinários; patologia cirúrgica da suprarrenal;
hipertensão renovascular; insuficiência renal e transplante; cirurgias do trato urinário e genital. Microsoft
Windows Pacote Office e internet.
MÉDICO ANGIOLOGISTA: Noções de anatomia vascular; Fisiologia da macro e da microcirculação;
Fisiologia da coagulação e da fibrinólise; Fisiopatologia da aterosclerose; O exame clínico do paciente
vascular; Métodos não invasivos no diagnóstico das doenças vasculares; Angiografias; Insuficiência
arterial crônica de extremidades; Vasculites na prática médica; Trombofilias; Arteriopatias vasomotoras;
Aneurismas; Síndromes do desfiladeiro cervical; Insuficiência vascular cerebral de origem extracraniana;
Insuficiência vascular visceral; Pé Diabético; Hipertensão renovascular; Doença tromboembólica venosa;
Insuficiência venosa crônica; Linfangites e erisipela; Linfedemas; Úlceras de perna; Angiodisplasias;
Oclusões arteriais agudas; Trauma vascular; Terapêutica hipolipemiant;. Terapêutica antiplaquetária;
Terapêutica anticoagulante e fibrinolítica; Terapêutica vasodilatadora e hemorreológica; Terapêutica
venotônica e linfocinética;
DoençasMUNICIPAL
de notificação
Código de Ética Médica. Microsoft
PREFEITURA
DEcompulsória;
SÃO CARLOS/SP
Windows Pacote Office e internet.
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MÉDICO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Médico Urgência e emergência: Ressuscitação cardiopulmonar
e cerebral, Insuficiência renal aguda. Distúrbios hidreletrolíticos. Distúrbios ácido-básicos. Intoxicações
28
exógenas. Síndromes coronarianas agudas. Insuficiência respiratória aguda e crônica. Choque:
hipovolemico, cardiogênico, séptico, neurogênico, misto. Coma Emergências hipertensivas. Emergências
hematológicas. Emergências endocrinológicas. Status epileticus. Atendimento inicial ao politraumatizado.
Urgência e emergência Clínica, cirúrgica, psiquiátricas, gineco-obstetrícias (adulto e criança). Urgência e
Emergência saúde do trabalho. Abordagem médico legal nos vários tipos de violência ( trânsito,
domestica e sexual, maus tratos contra criança adolescente e idoso); Ética profissional e
responsabilidade. Portaria Ministerial 2048/02. Microsoft Windows Pacote Office e internet.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
São Carlos, Capital da Tecnologia

SÃO CARLOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP

RG:

CPF:

EMPREGO:
TELEFONE:

CELULAR:

CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA? SIM NÃO
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? SIM NÃO

CADEIRANTE

_____________________________________________________________________________________________
ATENÇÃO: Esta declaração e a cópia do respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via Sedex ou carta
com aviso de recebimento para a empresa Instituto Excelência Ltda. – ME, Rua Arapongas 60, Zona 08, CEP
87.050-420, Maringá/PR, até o último dia do período de inscrição, conforme disposto no Edital.
São Carlos -SP, ______ de ____________________ de 2018.
_______________________________
Assinatura do candidato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP

__________________________________________
São Carlos, Capital da Tecnologia

Assinatura do Responsável p/ recebimento
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018
Uso exclusivo do Instituto
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ANEXO VI – DOS EXAMES PARA ADMISSÃO

EXAMES COMPLEMENTARES AO EXAME ADMISSIONAL A SEREM APRESENTADOS NO ATO
DE ADMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018

EMPREGO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
PREFEITURA
Auxiliar de Enfermagem

ANEXO IV – TABELA DE PROVAS

Médico (todos)

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

EXAMES

São Carlos, Capital da Tecnologia
HBS Ag., Anti HBS e Hemograma Completo.

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018
HBS Ag., Anti HBS e Hemograma Completo.

ANEXO VII – FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS – PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS

EMPREGO

TIPO
DE
DISCIPLINA/CONTEÚDO
PROVA
Língua Portuguesa

Auxiliar de Enfermagem

Objetiva

Matemática
Políticas de Saúde
Conhecimentos Específicos

Total

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

10
05
05
10
30

PESO

PONTOS

3,0
4,0
4,0
3,0

30
20
20
30
100

NOME:
EMPREGO:
INSCRIÇÃO:

RG:

TELEFONE:

CELULAR:

Relação de Documentos entregues (assinar com um ‘X’)
( ) Título de Doutor na área a que está concorrendo.
Documento Autenticado (

EMPREGO

TIPO
DE
DISCIPLINA/CONTEÚDO
PROVA
Língua Portuguesa

Fiscal Sanitário

Objetiva

Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

Total

EMPREGO

TIPO
DE
PROVA

DISCIPLINA/CONTEÚDO

Avaliação
de
Títulos

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

Total
Conforme capítulo 07 deste
Edital.

-

Matemática
Políticas de Saúde
Conhecimentos Específicos

Médico(todos)

10
05
05
10
30

10
05
15
10
40

Língua Portuguesa
Objetiva

(
QUANTIDADE DE
QUESTÕES

PESO

PONTOS

3,0
4,0
2,0
4,0

30
20
10
40
100

PESO

PONTOS

3,0
2,0
2,0
3,0

30
10
30
30
100

) NÃO

Número de Folhas ______________

) Título de Mestre na área a que está concorrendo.

Documento Autenticado (
(

) SIM (

) SIM (

) NÃO

Número de Folhas ______________

) Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Pós– graduação lato sensu (mínimo 360 horas).

Documento Autenticado:
( ) SIM ( ) NÃO

Número de Folhas
______________

ATENÇÃO: Somente serão recebidos documentos constantes da relação acima. A entrega destes documentos é
para efeito de pontuação extra que será somada à nota da prova escrita objetiva, nos termos deste edital. Os
diplomas e certificados, que são requisitos básicos para as funções, serão exigidos em outra ocasião.

São Carlos - SP, ______ de _________________ de 2018.
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___________________________________________
Assinatura do Candidato
__________________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento
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Atos Oficiais
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SÃO CARLOS
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São Carlos, Capital da Tecnologia
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ANEXO VII – FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS – PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL

ANEXO VIII – CRONOGRAMA

NOME:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP– CONCURSO PÚBLICO 002/2018

EMPREGO:
INSCRIÇÃO:

RG:

TELEFONE:

CELULAR:

DATAS*

Relação de Documentos entregues (assinar com um ‘X’)
( ) Residência Médica em Clínica Médica/Cirurgia Geral/Medicina de Família e Comunidade.
Documento Autenticado (
(

) SIM (

) NÃO

) SIM (

) NÃO

Número de Folhas
______________

) Título de Mestre.

Documento Autenticado:
( ) SIM ( ) NÃO
(

Número de Folhas ______________

) Título de Doutor

Documento Autenticado:
( ) SIM ( ) NÃO
(

Número de Folhas ______________

) Título de especialista em qualquer área da medicina registrado na Associação Médica Brasileira (AMB).

Documento Autenticado (
(

21

Número de Folhas
______________

) Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Pós– graduação lato sensu (mínimo 360 horas).

Documento Autenticado:
( ) SIM ( ) NÃO

Número de Folhas
______________

EVENTOS

10/04/2018
às
12h
07/05/2018 às 12h

a Período para realizar a inscrição via internet no site da
organizadora, nos termos deste Edital.

10/04/2018
às
07/05/2018 às 12h

a Período para realizar a inscrição na qualidade de Deficiente e
Lactante, nos termos deste Edital.

12h

Até 07/05/2018

Período para realizar o pagamento da taxa de inscrição.

09/05/2018

Divulgação no site da organizadora das inscrições homologadas
(deferidas e indeferidas), inclusive às referentes à condição de
Deficiente e Lactante.

10/05/2018 e 11/05/2018

Prazo para recurso referente à homologação das inscrições.

15/05/2018

Publicação do edital de convocação para a Prova Escrita
Objetiva/Divulgação. Resultado dos recursos referentes à
homologação das inscrições (no site da organizadora).

20/05/2018

Realização da Prova Escrita Objetiva e entrega de Títulos.

22/05/2018

Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva.

ATENÇÃO: Somente serão recebidos documentos constantes da relação acima. A entrega destes documentos é
para efeito de pontuação extra que será somada à nota da prova escrita objetiva, nos termos deste edital. Os
diplomas e certificados, que são requisitos básicos para as funções, serão exigidos em outra ocasião.

23/05/2018 e 24/05/2018

Prazo para recurso contra o gabarito preliminar (no site da
organizadora).

São Carlos - SP, ______ de _________________ de 2018.

05/06/2018

Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva e
Avaliação de Títulos (quando houver) e divulgação do gabarito
oficial.

06/06/2018 e 07/06/2018

Prazo para recurso contra o resultado preliminar (no site da
organizadora).

12/06/2018

Divulgação do Resultado Final. Respostas dos recursos (no site da
organizadora).

___________________________________________
Assinatura do Candidato
__________________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento

____________________________________________________________________________________
*Observação: As datas acima e as demais constantes neste edital são previsões para a execução do
certame, podendo sofrer alterações, que serão devidamente informadas em Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
São Carlos, Capital da Tecnologia
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ANEXO VII – FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS – PARA MÉDICO URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
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NOME:
EMPREGO:
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INSCRIÇÃO:

RG:

TELEFONE:

CELULAR:

Relação de Documentos entregues (assinar com um ‘X’)
( ) Residência Médica em Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ortopedia.
Documento Autenticado (
(

) NÃO

) SIM (

) NÃO

Número de Folhas
______________

) Curso de ATLS (Advanced Trauma Life Suport)

Documento Autenticado:
( ) SIM ( ) NÃO
(

Número de Folhas
______________

) Curso de ACLS (Advanced Cardiologic Life)

Documento Autenticado:
( ) SIM ( ) NÃO
(

Número de Folhas ______________

) Curso de PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life Support)

Documento Autenticado:
( ) SIM ( ) NÃO
(

Número de Folhas ______________

) Título de especialista em qualquer área da medicina registrado na Associação Médica Brasileira (AMB).

Documento Autenticado (
(

) SIM (

Número de Folhas
______________

) Curso de PALS (Pediatric Advanced Life Support)

Documento Autenticado:
( ) SIM ( ) NÃO

Número de Folhas
______________

ATENÇÃO: Somente serão recebidos documentos constantes da relação acima. A entrega destes documentos é
para efeito de pontuação extra que será somada à nota da prova escrita objetiva, nos termos deste edital. Os
diplomas e certificados, que são requisitos básicos para as funções, serão exigidos em outra ocasião.
São Carlos - SP, ______ de _________________ de 2018.
___________________________________________
Assinatura do Candidato
__________________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento
Uso exclusivo do Instituto
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3.2.3. Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou
PREFEITURA DE
com valores divergentes;

DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 10 de abril de 2018
www.saocarlos.sp.gov.br

SÃO CARLOS

3.2.4. A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário;

3.2.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários da rede bancária
credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição;
3.2.6. Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em
desacordo com as opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual
for o motivo alegado;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
São Carlos, Capital da Tecnologia

3.2.7. O Instituto Excelência e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se
CARLOS/SP
responsabilizamPREFEITURA
por inscriçõesMUNICIPAL
via internet DE
nãoSÃO
recebidas
por motivos de ordem técnica dos
Carlos, Capital
da Tecnologia das linhas de comunicação, bem como
computadores, falhas de São
comunicação,
congestionamento
outros fatores de ordem
técnica que
impossibilitem
transferência dos dados;
CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL a003/2018

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 003/2018
Edital nº 003/2018 - Concurso Público - Educação
A Prefeitura Municipal de São Carlos, Estado de São Paulo, faz saber que realizará por meio do
INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME, na forma prevista no artigo 37, Inciso II, da Constituição
Federal, em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público destinado
ao provimento de vagas existentes para os Empregos descritos no Anexo I deste Edital, regido pela Lei
Municipal nº 13.889 de 18 de outubro de 2006 e alterações posteriores. O Concurso Público será regido
também pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado em conformidade com
os ditames das Legislações Federal e Municipal, vigentes e pertinentes, e pelas normas cabíveis que
vierem a surgir.
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo
parte integrante deste Edital.
I N S T R U Ç Õ E S

E S P E C I A I S

1. DO CONCURSO PÚBLICO
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e será
organizado pela empresa Instituto Excelência Ltda. - ME, sediada à Avenida Brasil, nº 884, Sala 02 –
Zona 08 – Maringá – PR – CEP 87.050-465, TELEFONE (44) 3026 1016. Horário de expediente: 09h00
às 11h00 e 14h00 às 17h00 (dias úteis), ou por e-mail contato@institutoexcelenciapr.com.br.
1.2. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, regido pelo regime jurídico celetista (CLT –
Consolidação das leis de trabalho) em conformidade com a Lei Municipal nº 13.889/2006 e suas
alterações posteriores, para os Empregos atualmente vagos e dos que vagarem, dentro do prazo de
validade de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do
certame, a critério da Prefeitura Municipal de São Carlos.
1.3. Os números dos concursos, os empregos, as vagas, o salário mensal inicial, a carga horária
semanal, os requisitos mínimos exigidos, e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos no Anexo I
deste Edital.
1.3.1. As vagas oferecidas são para o Município de São Carlos/SP.
1.4. A Descrição Sumária das atribuições dos empregos está discriminada no Anexo II, deste Edital.
1.5. O Concurso Público compreenderá a aplicação de Prova Escrita Objetiva e Prova Prática de
caráter classificatório e eliminatório.
1.6. As provas serão realizadas na cidade de São Carlos - SP, por definição conjunta da Prefeitura do
Município de São Carlos e da empresa organizadora, Instituto Excelência Ltda. - ME.
1.7. O edital completo e respectivas retificações serão publicados no Diário Oficial do Município
(http://www.saocarlos.sp.gov.br) e no site www.institutoexcelenciapr.com.br.
1.8. Os meios oficiais de divulgação dos atos deste Concurso Público serão publicados no Diário Oficial
do
Município
(http://www.saocarlos.sp.gov.br)
e
no
site
do
Instituto
Excelência
(www.institutoexcelenciapr.com.br).
1.9. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público ou a divulgação desses documentos através do site
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃO
www.institutoexcelenciapr.com.br
e demais
meios oficiais
de CARLOS/SP
divulgação definidos no item 1.8.

São Carlos, Capital da Tecnologia

1.10. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário de Brasília.

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 003/2018

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

1

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e preencher as condições para
inscrição, previstas na Lei Municipal nº 13.889/2006, especificadas a seguir:
2.1.1. Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal 70.436/72;
2.1.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
2.1.3. Estar quites com o Serviço Militar, se do sexo masculino;
2.1.4. Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
2.1.5. Possuir habilitação legal para o exercício do emprego;
2.1.6. Ter condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do emprego ou função,
de acordo com prévia inspeção médica oficial, na forma da Lei;
2.1.7. Não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade sofrida;
2.1.8. Atender as condições, escolaridade e requisitos prescritos para o emprego.

2.2. Os requisitos citados acima, assim como os dispostos no Anexo I deste Edital são essenciais para
provimento do emprego, devendo o candidato na ocasião da admissão, apresentar os documentos
exigidos pela Prefeitura Municipal de São Carlos-SP. No caso do não cumprimento das referidas
exigências o candidato perderá o direito à vaga.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Das disposições iniciais.
3.1.1. As inscrições serão realizadas pela internet, conforme item 3.2. Não serão admitidas
inscrições pelo Correio, Fax, E-mail ou outra forma diferente da definida no item 3.2.
3.2. Da inscrição via Internet.
3.2.1. Será admitida a inscrição apenas via INTERNET, no endereço eletrônico
www.institutoexcelenciaprcom.br, a partir do dia 10/04/2018 às 12h a 07/05/2018 às 12h
desde que o candidato efetuar seu pagamento até o dia 07/05/2018 através de “Boleto
Bancário” a ser emitido após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição no endereço
www.institutoexcelenciapr.com.br;
3.2.2. A inscrição efetuada via internet somente será validada após a constatação do pagamento
do boleto bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente
Edital;
3.2.3. Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou
com valores divergentes;
3.2.4. A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário;
3.2.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários da rede bancária
credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição;
3.2.6. Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em
desacordo com as opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual
for o motivo alegado;
3.2.7. O Instituto Excelência e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se

3.2.8. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.institutoexcelenciapr.com.br. Em
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caso de dúvida para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar a “Área do Candidato”
de como realizar a sua Inscrição, disponível na página inicial do site ou entrar em contato com a
empresa através do e-mail contato@institutoexcelenciapr.com.br ou através do telefone (44)
3026-1016;
3.2.9. Os valores de inscrição pagos em desacordo com o estabelecido neste Edital não serão
devolvidos;
3.2.10. Os candidatos poderão se inscrever para mais de um emprego, sob sua responsabilidade,
devendo verificar para tanto a compatibilidade de horários das provas de cada um deles, ciente de
que não haverá a possibilidade de reembolso do valor pago a título de taxa de inscrição.
3.3. Da inscrição para pessoa com deficiência.
3.3.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto
Federal nº 3.298/99, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes
para cada emprego, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de
validade do presente CONCURSO PÚBLICO.
3.3.1.1. Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5
(cinco décimos), estará formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a
0,5 (cinco décimos), os candidatos com deficiência concorrem às vagas anunciadas sem a
prerrogativa da reserva legal, observada a classificação geral. A formação da vaga, quando a
fração for menor que 0,5 (cinco décimos), ficará condicionada à elevação da fração para o
mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas durante o prazo de
validade do Concurso Público;
3.3.1.2. A cada 20 (vinte) candidatos convocados para cada emprego, 1 (um) candidato
deste emprego será convocado da lista especial, que se refere aos candidatos habilitados na
condição de pessoa com deficiência.
3.3.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias
relacionadas na Lei Federal nº 13.146/15.
3.3.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto
Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do CONCURSO PÚBLICO em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas.
3.3.3.1. Os candidatos com surdez farão a prova de Língua Portuguesa em segunda língua,
direito assegurado pelo Decreto Federal nº 5626/2005 e Lei Federal nº 13.146/15;
3.3.3.2. Considera-se Surdo a pessoa que se identifica como tal por sua diferença linguística
e cultural, usuário da LIBRAS e que apresenta perda auditiva comprovada mediante laudo
médico.
3.3.4. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com deficiência,
especificando-a no Formulário de Inscrição e que deseja concorrer às vagas reservadas. Após isso,
deverá providenciar a documentação exigida no item 3.3.5 e preencher o formulário (Anexo V)
deste Edital, encaminhando – os via SEDEX ou carta registrada (AR), sob pena de indeferimento a
ausência de qualquer um dos documentos solicitados no Item 3.3.5, no período de 10 de abril
MUNICIPAL
DE SÃO
CARLOS/SP
de 2018 a 07PREFEITURA
de maio de 2018,
ao Instituto
Excelência
Ltda. – ME, Rua Arapongas 60,
Carlos,
Capital daidentificando
Tecnologia no envelope: INSCRIÇÃO PNE –
Zona 08, Maringá/PR,São
CEP
87.050-420,
CONCURSO PÚBLICO–
Prefeitura
Municipal
de
São
Carlos
- Edital nº 001/2018.
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 003/2018
3.3.5. Serão considerados somente documentos enviados dentro do prazo estabelecido, conforme
data de postagem verificada pelo carimbo dos Correios, e juntamente acompanhado do formulário
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(Anexo V) e com os documentos a seguir:
a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 06 (seis) 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, contendo a assinatura e o carimbo do número do
CRM do médico responsável por sua emissão, anexando ao Laudo Médico as seguintes
informações: nome completo, número do documento de identidade (RG), número do CPF e
nome do CONCURSO PÚBLICO, nome do emprego pretendido (Anexo V);
b) O candidato com deficiência visual que necessitar de prova especial em Braille ou
ampliada ou leitura de sua prova, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste
item, deverá encaminhar solicitação por escrito (Anexo V), dentro do prazo previsto para envio
da documentação;
c) O candidato com surdez que necessitar do atendimento do Intérprete de Língua Brasileira
de Sinais/Português, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá
encaminhar solicitação por escrito (Anexo V);
d) O candidato com deficiência física que necessitar de atendimento especial, além do envio
da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito (Anexo V),
mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova, designação de fiscal para
auxiliar no manuseio das provas dissertativas (quando houver) e transcrição das respostas,
salas de fácil acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas etc.;
e) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas,
além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação
(Anexo V) com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência, dentro do prazo de envio do laudo.
3.3.6. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas
provas nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo,
ainda, utilizar-se de soroban.
3.3.7. Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão
oferecidas nesse sistema. Sua prova ampliada será em fonte 24.
3.3.8. O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado no item 3.3.5
letra “a”, e que, não tenha indicado no ato da inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas,
automaticamente será considerado como “concorrendo às vagas reservadas”.
3.3.9. Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos
mencionados neste Capítulo e seus subitens serão considerados como pessoas sem deficiência,
seja qual for o motivo alegado, bem como poderão não ter as condições especiais atendidas.
Atos Oficiais
3.3.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes
deste Capítulo não poderá interpor recurso administrativo em favor de sua condição.
3.3.11. O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista

3.3.8. O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado no item 3.3.5
PREFEITURA
DE indicado no ato da inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas,
letra “a”, e que,
não tenha
automaticamente será considerado como “concorrendo às vagas reservadas”.
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3.3.9. Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos
mencionados neste Capítulo e seus subitens serão considerados como pessoas sem deficiência,
seja qual for o motivo alegado, bem como poderão não ter as condições especiais atendidas.

esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha macia.

DIÁRIO
6.2.1. O candidato só poderá ausentar-se do recinto de provas,
depois OFICIAL
de decorridos 01 hora do
início das mesmas;
Terça-feira, 10 de abril de 2018
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www.saocarlos.sp.gov.br
6.2.2. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala
onde estiver sendo realizada a prova somente
poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente;
6.2.3. O candidato só poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 horas do início
das provas.

3.3.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes
deste Capítulo não poderá interpor recurso administrativo em favor de sua condição.

6.3. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identificação.

3.3.11. O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista
de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de candidatos com deficiência.

6.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o
comparecimento no local, data e horário determinado, com todos os custos sob sua responsabilidade.

3.3.12. Ao ser convocado
para
admissão
o candidato deverá se submeter a exame
São
Carlos,
Capitalnodaemprego,
Tecnologia
médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do
CONCURSO
PÚBLICOou
EDITAL
candidato como pessoa
com deficiência
não, 003/2018
e o grau de deficiência incapacitante para o
exercício do emprego. Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja
deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na 4
lista de classificação geral.

6.5. O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas só será permitido no horário
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE de
SÃO
CARLOS/SP
estabelecido, mediante
a apresentação
do Documento
Identidade
Oficial (original), preferencialmente
São Carlos, Capital da Tecnologia
o usado na inscrição.
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3.3.13. A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de
identidade original oficial e terá por base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições,
conforme item 3.3.5 deste Capítulo, 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.
3.3.14. Não caberá recurso contra decisão proferida pela perícia Médica da Prefeitura Municipal de
São Carlos /SP.
3.3.15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a
perda do direito a ser admitido para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
3.3.16. O laudo médico apresentado terá validade somente para este CONCURSO PÚBLICO e não
será devolvido.
3.3.17. Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação ou aposentadoria por invalidez.
4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES
4.1. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória.
4.2. Não serão recebidas inscrições por via postal, fac-símile ou condicional, sob qualquer pretexto, fora
do prazo estabelecido ou que não atenda rigorosamente às disposições contidas neste edital.
4.3. Não serão aceitas inscrições contendo dados incompletos.
4.3.1. Os dados cadastrais fornecidos pelos candidatos poderão ser retificados no prazo máximo
da data recursal das Homologações das Inscrições, posteriormente não serão aceitas alterações.

CONCURSO
PÚBLICO
003/2018
6.6. O documento de identificação
deverá
estarEDITAL
em perfeitas
condições, de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. Não serão aceitos como documentos de
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identificação: CPF (CIC), certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo
antigo, sem foto), carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, nem cópias de
documentos de identificação, ainda que autenticados, ou protocolos de entrega de documentos.
6.7. Serão considerados documentos de identidade: 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; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de
Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira
Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).
6.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento
de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o
registro da ocorrência policial com data de no máximo 30 dias antes da data de realização das provas,
bem como outro documento que o identifique. Nesta ocasião poderá ser submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de assinaturas em formulário próprio de ocorrências.
6.9. A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
6.10. O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, na forma definida nos
subitens 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 deste Edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado
do Concurso Público.
6.10.1. Não serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário determinado;
6.10.2. Será excluído deste Concurso Público o candidato que:
a) Não apresentar documento de identificação exigida;

4.4. Efetivado o pagamento da inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração, sob hipótese
alguma.

b) Não devolver a folha de respostas cedida para realização das provas;

4.5. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar das listagens
oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Excelência
procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante
a apresentação do comprovante de inscrição. O formulário estará em posse do Coordenador do Instituto
Excelência.

d) Ausentar-se da sala no período das provas sem acompanhamento do fiscal, ou antes, do
tempo mínimo de permanência estabelecido ou portando folha de resposta;

4.6. A inclusão de que trata o item 4.5 será realizada de forma condicional e será confirmada pelo
Instituto Excelência, na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a
pertinência da referida inclusão.

f) Tumultuar a realização das provas, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos
praticados;

4.6.1. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 4.5, a mesma será cancelada,
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
4.7. Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de não realização do
Concurso Público, ou alteração de regra editalícia relacionada à data de prova, alteração de empregos,
ou qualquer outro quesito que interfira no interesse do candidato em participar do certame, por ordem
da autoridade superior.
4.8. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP

4.9. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição, bem como a
São Carlos, Capital da Tecnologia
apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas, implicará no cancelamento da
EDITAL 003/2018
inscrição e anulação deCONCURSO
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em qualquer época, após processo
administrativo em que se garantam os princípios do contraditório e ampla defesa.
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conferir

5

no

site

5. DAS PROVAS
5.1. A aplicação de provas do Concurso Público Edital 003/2018 será:
5.1.1. Prova Objetiva de Múltipla Escolha de caráter eliminatório e classificatório;
5.1.1.1. A Prova Objetiva será composta por 30 (trinta) questões com 05 opções de
respostas (a,b,c,d,e) cada, com apenas uma opção correta;
5.1.1.2. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo
atribuídos pesos para cada disciplina, conforme consta no Anexo IV;
5.1.1.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de
pontos igual ou superior a 50 (cinquenta), e que não zerar em nenhuma das disciplinas
que compõem a prova.
5.1.2. Prova Prática (PPR) de caráter eliminatório e classificatório.
5.2. A realização da Prova Objetiva terá duração de 03 (três) horas, incluindo o tempo para
distribuição e orientações sobre as provas e o preenchimento da Folha de Respostas.
5.3. As informações sobre Tipos de Provas e Quantidade de Questões é o constante do Anexo IV.
5.4. O Conteúdo Programático para as Provas Objetivas será apresentado no Anexo III.
5.5. Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade na prova, deverá se manifestar no
momento da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso junto à banca
examinadora.
6. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
6.1. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 20/05/2018 no Município de São Carlos
/SP, em locais e horários que serão divulgados no dia 15/05/2018 no Diário Oficial do Município
(www.saocarlos.sp.gov.br) e no site www.institutoexcelenciapr.com.br.
6.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização das Provas, com no mínimo, 60 (sessenta)
minutos de antecedência, portando documento de identidade original, comprovante de inscrição, caneta
esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha macia.
6.2.1. O candidato só poderá ausentar-se do recinto de provas, depois de decorridos 01 hora do
início das mesmas;
6.2.2. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente
poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente;
6.2.3. O candidato só poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 horas do início
São Carlos
das provas.
6.3. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identificação.
6.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o
comparecimento no local, data e horário determinado, com todos os custos sob sua responsabilidade.

c) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;

e) For colhido em flagrante em qualquer forma de comunicação com outro candidato ou
com pessoas estranhas;

g) Fizer anotações de informação relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
h) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões e nas folhas de respostas;
i) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público;
j) Constatado, após as provas por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato utilizado processo ilícitos, suas provas serão anuladas
e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público;
k) Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas,
com as autoridades presentes e/ou com candidatos.
6.10.3. Não será
permitido ao MUNICIPAL
candidato permanecer
local das Provas Objetivas com aparelhos
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notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, o
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no envelope de segurança lacrado. O descumprimento da presente instrução implicará na
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eliminação do candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude, não será permitido o
uso de boné, chapéu, gorro, óculos escuros ou similares;
6.10.4. É expressamente proibido ao candidato permanecer com armas no local de realização das
provas, ainda que detenha o porte legal de arma, sob pena de sua desclassificação;
6.10.5. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos
nem a utilização de máquinas calculadoras ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer
outro material de consulta;
6.10.6. Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos
locais predeterminados;
6.10.7. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem
acompanhamento de fiscal, após ter assinado a lista de presença;
6.10.8. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de
respostas, seu caderno de questões, exceto se estiver transcorrido 02 ( duas) horas de provas,
neste caso poderá levar consigo o caderno de questões;
6.10.8.1. Os gabaritos serão divulgados de acordo com Anexo VI.
6.10.9. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das
provas resultará na eliminação automática.
6.11. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em
virtude de afastamento de candidato da sala de provas;
6.11.1. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação das provas será de sua exclusiva
responsabilidade;
6.11.2. 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;
6.11.3. 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;
6.11.4. 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;
6.11.5. As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura ótica;
6.11.6. As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas a caneta esferográfica de tinta
azul ou preta para a Folha de Respostas, que é o único documento válido para correção eletrônica.
Não haverá substituição da Folha de Respostas ou de qualquer outro material, exceto por
ocorrência de responsabilidade exclusiva da Administração ou da organização do Concurso

6.11.3. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou
hospitalar, DIÁRIO
o mesmoOFICIAL
não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso
Público;
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6.11.4. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
www.saocarlos.sp.gov.br
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das
provas e/ou critérios de avaliação/classificação;
6.11.5. As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura ótica;
6.11.6. As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas a caneta esferográfica de tinta
azul ou preta para a Folha de Respostas, que é o único documento válido para correção eletrônica.
Não haverá substituição da Folha de Respostas ou de qualquer outro material, exceto por
ocorrência de responsabilidade exclusiva da Administração ou da organização do Concurso
Público, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações
feitas incorretamente, emenda ou rasura, ainda que legível e serão consideradas ERRADAS, as
questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que
legível;
6.11.7. A candidata
que tiver necessidade
amamentar
durante a realização das provas, desde
PREFEITURA
MUNICIPALdeDE
SÃO CARLOS/SP
que deferido a solicitaçãoSão
de Carlos,
atendimento
a este fim, nos termos do edital (Anexo V), e
Capitalespecial
da Tecnologia
ainda deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que
CONCURSO
PÚBLICO
EDITALA 003/2018
será responsável pela
guarda da
criança.
candidata nesta condição que não levar
acompanhante, não realizará as provas;
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6.11.8. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras
pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim no ato
da inscrição. Nesse caso, se deferido o seu pedido, se necessário, o candidato será acompanhado
por um fiscal devidamente treinado pela coordenação do Concurso Público.

6.12. As provas serão aplicadas no período matutino.
7. DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
7.1. A Prova Prática (PPR) será de caráter eliminatório e classificatório.
7.2. A Prova Prática será realizada na data provável de 17/06/2018, em local e horário a serem
comunicados por meio de Edital de Convocação para Prova Prática a ser publicado no Diário Oficial do
Município, divulgado por meio da Internet no endereço eletrônico do Instituto Excelência
(www.institutoexcelenciapr.com.br).
7.3. Somente serão convocados os candidatos aprovados na prova objetiva, classificados previamente
por ordem decrescente de pontos até a 20ª (vigésima) colocação, bem como os empatados nesta
última posição.

Em seguida, ele assistirá novamente ao vídeo e fará a tradução simultânea para a Língua
Portuguesa, na modalidade oral. Em seguida, o candidato, assistirá a um vídeo, gravado
PREFEITURA
em Língua Portuguesa, na modalidade oral. Em seguida, ele
assistirá DE
novamente ao vídeo
e fará a interpretação simultânea para a LIBRAS. (Tempo máximo: 25 minutos);

SÃO CARLOS

c) Na terceira parte o candidato irá responder perguntas relacionadas à postura ética
profissional elaboradas pela banca examinadora. (Tempo máximo: 10 minutos).
7.13.2.3. Os participantes serão avaliados sob os seguintes aspectos:
a) Fluência na LIBRAS: domínio de vocabulário formal, uso adequado de classificadores,
uso do espaço, expressões não manuais, coesão e coerência;
b) Fluência na Língua Portuguesa: domínio de vocabulário formal, uso adequado da
gramática e concordância verbal, coesão e coerência;
c) Competência tradutória: equivalência textual entre LIBRAS e Língua Portuguesa e viceversa, adequação de vocabulário e gramática, habilidades de tradução cultural;
d) Postura ética-profissional.
7.13.2.4. A prova prática valerá de 0,00 a 40,00 pontos, assim distribuídos:
a) fluência na LIBRAS durante o processo tradutório/interpretativo: vocabulário,
classificadores, uso do espaço, expressões não manuais (nota máxima: 10,00 pontos);

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP

b) estruturação São
textual:
tradução
da Tecnologia
LIBRAS para Língua Portuguesa, levando-se em
Carlos,
Capital da
conta a equivalência textual entre a LIBRAS e a Língua Portuguesa e a adequação de
CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL
003/2018
vocabulário e de gramática (nota máxima: 8,00
pontos);
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c) fluência na Língua Portuguesa durante o processo tradutório/interpretativo (nota
máxima: 4,00 ponto); e
d) estruturação textual: tradução da Língua Portuguesa para LIBRAS, levando-se em
conta a equivalência textual entre a Língua Portuguesa e a LIBRAS e a adequação de
vocabulário e de gramática (nota máxima: 12,00 pontos);
e) Postura ética-profissional, de acordo com a lei 12.319/2010 e Código de Conduta e
Ética. Aprovado em 13 DE ABRIL DE 2014. FEBRAPILS. (nota máxima: 6,00 pontos).
8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE
8.1. A Nota Final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva acrescidos
da pontuação da Prova Prática.
8.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, em lista de classificação por
emprego.

7.4. Os demais candidatos estarão automaticamente eliminados do Concurso Público.
7.5. Será considerado APTO o candidato que atingir 24 (vinte e quatro) ou mais pontos, desde que
não zere nenhuma das partes que compõe a prova.

8.3. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em 02 (duas) listas, contendo a
Primeira Lista Geral dos candidatos classificados, a Segunda Lista somente a classificação das Pessoas
com Deficiência.

7.6. O candidato considerado NÃO APTO na prova prática ou que não comparecer para realizar a prova
será automaticamente eliminado do concurso.

8.4. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o disposto no
art. 27 da lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso – candidatos com idade superior ou igual a 60 anos)
aplicando-se subsidiariamente, para efeito de classificação, e sucessivamente, ao candidato que:

7.7. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de
prova.
7.8. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, horário ou fora do
local designado. O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos do horário marcado, munido de documento oficial de identidade, no seu original.
7.9. Poderão ser utilizados quaisquer recursos compatíveis, sendo disponibilizado pela Prefeitura
Municipal de São Carlos a lousa, pincel ou giz, TV e vídeo, projetor multimídia, computador. Outros
recursos deverão ser providenciados pelo candidato, por seus próprios meios, sendo de inteira
responsabilidade do candidato a montagem e utilização dos recursos adicionais, bem como as falhas
provenientes da utilização destes recursos.
7.10. Não será permitido aos candidatos participantes a presença nas aulas de seus concorrentes e a
utilização de câmeras, celulares, filmadoras e demais aparelhos eletrônicos que possam reproduzir ou
transmitir o conteúdo.
7.11. Todos os candidatos deverão estar presentes e assinar a lista de presença na hora marcada para o
início da prova prática, sendo considerado desistente o que estiver ausente.
7.12. Para todos os candidatos será dado o mesmo tempo.
7.13. Os critérios para a avaliação da Prova Prática dar-se-á na seguinte forma:
7.13.1. INSTRUTOR SURDO:
7.13.1.1. A Prova Prática será individual em que será avaliada, por meio de uma Banca
Examinadora, a competência e habilidade do candidato no domínio e fluência da LIBRAS;
7.13.1.2. A Prova Prática será filmada e gravada em mídia, com duração máxima de 25
minutos. Será
composta por
duas partes:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃO CARLOS/SP
a) apresentaçãoSão
pessoal,
LIBRAS,
na qual, o candidato deverá identificar-se, falar
Carlos,em
Capital
da Tecnologia
sobre sua formação, sobre sua atuação junto à comunidade de surdos e sobre suas
CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL
003/2018
perspectivas de atuação (máximo de 5 minutos);
b) apresentação de plano de trabalho preparado, detalhando o conteúdo, as estratégias e
9
os recursos que utilizaria a partir do seguinte contexto: oficina de LIBRAS para alunos
surdos com faixa etária de 05 a 08 anos (máximo 20 minutos).
7.13.1.3. Os participantes serão avaliados sob dois aspectos:
a) competência linguístico-discursiva (fluência); e
b) estratégias para o ensino da LIBRAS (apresentação do plano de trabalho).
7.13.1.4. A prova prática valerá de 0,00 a 40,00 pontos, assim distribuídos:
a) domínio da LIBRAS: vocabulário, classificadores, uso do espaço e uso de expressões
não manuais (nota máxima:16,00 pontos);
b) plano de trabalho: organização lógica, relação do plano com a apresentação (nota
máxima:4,00 pontos);
c) contextualização do tema: clareza de informação, coesão, coerência (nota máxima:
8,00 pontos);
d) domínio do conteúdo apresentado (nota máxima: 8,00 pontos); e
e) utilização adequada do tempo de apresentação do tema atribuído (nota máxima: 4,00
pontos).
7.13.2. INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LIBRAS
7.13.2.1. A Prova Prática será individual e os candidatos serão avaliados, por meio de uma
Banca Examinadora, em sua competência e habilidade no domínio e fluência da LIBRAS;
7.13.2.2. A Prova Prática será filmada e gravada em mídia, com duração máxima de 40
minutos. Será composta de três partes:
a) Na primeira parte, o candidato fará uma apresentação pessoal, em LIBRAS, na qual ele
deverá identificar-se, falar sobre sua formação, sobre sua atuação junto à comunidade de
surdos e sobre suas perspectivas de atuação profissional. (Tempo máximo: 5 minutos);
b) Na segunda parte, o candidato inicialmente assistirá a um vídeo, gravado em LIBRAS.
Em seguida, ele assistirá novamente ao vídeo e fará a tradução simultânea para a Língua
Portuguesa, na modalidade oral. Em seguida, o candidato, assistirá a um vídeo, gravado
em Língua Portuguesa, na modalidade oral. Em seguida, ele assistirá novamente ao vídeo
e fará a interpretação simultânea para a LIBRAS. (Tempo máximo: 25 minutos);
c) Na terceira parte o candidato irá responder perguntas relacionadas à postura ética
profissional elaboradas pela banca examinadora. (Tempo máximo: 10 minutos).
7.13.2.3. Os participantes serão avaliados sob os seguintes aspectos:
a) Fluência na LIBRAS: domínio de vocabulário formal, uso adequado de classificadores,
uso do espaço, expressões não manuais, coesão e coerência;
b) Fluência na Língua Portuguesa: domínio de vocabulário formal, uso adequado da

8.4.1. Obtiver o maior número de pontos na Prova Prática;
8.4.2. Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos;
8.4.3. Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português;
8.4.4. O candidato com maior idade, não alcançado pelo Estatuto do Idoso.
8.5. Para o emprego de Instrutor Surdo, em caso de empate, terá preferência o candidato Surdo.
Considera-se Surdo a pessoa que se identifica como tal por sua diferença linguística e cultural, usuário
de Libras e que apresenta perda auditiva comprovada mediante laudo médico.
8.6. O Resultado Final do Concurso Público será publicado no dia 26/06/2018 no Diário Oficial do
Município (www.saocarlos.sp.gov.br) e no site www.institutoexcelenciapr.com.br.
9. DOS RECURSOS
9.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra todas as
decisões proferidas no decorrer do processo que tenham repercussão na esfera de direitos dos
candidatos, em especial em relação quanto:
a) Divulgação no site do Instituto do deferimento/indeferimento das inscrições;
b) Divulgação do gabarito provisório da Prova Objetiva;
c) Divulgação da classificação Provisória após Prova Objetiva;
d) Divulgação da classificação Provisória após Prova Prática.
9.2. Os recursos deverão
ser apresentados
dentro do
no item 9.1.
PREFEITURA
MUNICIPAL
DEprazo
SÃOestabelecido
CARLOS/SP

São Carlos, Capital da Tecnologia

9.2.1. Os candidatos deverão acessar o site www.institutoexcelenciapr.com.br e protocolar seu
recurso no link específico
para tal; PÚBLICO EDITAL 003/2018
CONCURSO
9.2.2. Será admitido um único recurso por candidato, para cada evento referido nas alíneas do
item 9.1, devendo o candidato argumentar em cada recurso toda a matéria que entender ser de
direito.
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9.2.3. Os recursos devem ser apresentados com fundamentação lógica e consistente,
mencionando a bibliografia consultada;
9.2.4. Não serão aceitos recursos enviados por fax e-mail ou qualquer outro meio que não seja o
previsto neste Edital.
9.3. A banca examinadora do Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
9.3.1. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s)
a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação do recurso;
9.3.2. O Gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo;
9.3.3. Na ocorrência do disposto nos itens 9.3.1 e 9.3.2, poderá haver, eventualmente,
alterações da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda
poderá ocorrer à desclassificação do candidato que obtiver ou não obtiver, a nota mínima exigida
para a prova;
9.3.4. Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos aqui estabelecidos;
9.3.5. O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos.
9.4. Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos e questões objetivas, a anulação de qualquer
questão do certame, seja por recurso administrativo ou por decisão judicial, resultará em benefício de
todos os candidatos, ainda que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo, e eventuais
alterações no gabarito preliminar serão divulgadas.
9.4.1. O parecer contendo a decisão relativa ao recurso estará à disposição do candidato
recorrente, nas datas determinadas no Cronograma do Concurso Público, até a data de
homologação. Sendo que os resultados e as respostas dos recursos serão divulgados na internet
no site www.institutoexcelenciapr.com.br no “Menu do Candidato”, e procedendo-se, caso
necessário, a reclassificação dos candidatos e divulgação de nova lista de aprovados.
10. DA ADMISSÃO

Atos Oficiais

10.1. A convocação para admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos
aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade da Prefeitura do Município de
São Carlos, dentro do prazo de validade do Concurso Público, com base no inciso II, do artigo 37, da
Constituição Federal.

alterações no gabarito preliminar serão divulgadas.
9.4.1. O parecer
contendo a decisão relativa ao recurso estará à disposição do candidato
PREFEITURA DE
recorrente, nas datas determinadas no Cronograma do Concurso Público, até a data de
homologação. Sendo que os resultados e as respostas dos recursos serão divulgados na internet
no site www.institutoexcelenciapr.com.br no “Menu do Candidato”, e procedendo-se, caso
necessário, a reclassificação dos candidatos e divulgação de nova lista de aprovados.

SÃO CARLOS

10. DA ADMISSÃO
10.1. A convocação para admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos
aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade da Prefeitura do Município de
São Carlos, dentro do prazo de validade do Concurso Público, com base no inciso II, do artigo 37, da
Constituição Federal.
10.2. A convocação será realizada por meio de publicação do Diário Oficial do Município, o candidato
deverá apresentar-se à Prefeitura Municipal de São Carlos na data estabelecida no mesmo.
10.3. A simples aprovação no Concurso Público não gera direito à admissão, cabendo à Prefeitura
Municipal de São Carlos, o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente
necessário, não havendo obrigatoriedade de admissão de todos os candidatos aprovados no Concurso
Público.

11.6. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela empresa Instituto Excelência.

DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 10 de abril de 2018
Anexo I: N° do Concurso Público, Emprego, Quantidade de Vagas, Salário Mensal
www.saocarlos.sp.gov.br
Horária Semanal, Requisitos Mínimos Exigidos, e Taxa de Inscrição.

11.7. Também integram este Edital de Concurso Público os anexos:
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Inicial, Carga

Anexo II: Descrição Sumária das atribuições dos empregos.
Anexo III: Conteúdo Programático.
Anexo IV: Tipos de Provas e Quantidade de Questões.
Anexo V: Formulário de Candidato com Deficiência/Atendimento Especial/Lactante.
Anexo VI: Cronograma.
11.8. Todas as publicações referentes ao Concurso Público estarão disponíveis na Internet, no endereço
www.institutoexcelenciapr.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br salvo por motivo de força maior.
São Carlos, 09 de abril de 2018.

10.4. Caso o candidato convocado possua outro cargo/emprego, ou função pública, acumulável na
forma do artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, deverá apresentar
PREFEITURA
MUNICIPAL
SÃO CARLOS/SP
declaração firmada pelo
órgão ou entidade
públicaDE
contratante
contemplando o horário em que exerce
São Carlos,
Capital da Tecnologia
suas funções, para fins de averiguação
de compatibilidade
de horários.

HELENA M. C. CARMO ANTUNES
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONCURSO
PÚBLICOclassificados
EDITAL 003/2018
10.5. Por ocasião da convocação,
os candidatos
deverão apresentar documentos originais,
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acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para provimento e que deram condições de
inscrição, estabelecidos no Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
São Carlos, Capital da Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
CONCURSO
PÚBLICO
003/2018
São Carlos,
CapitalEDITAL
da Tecnologia

10.6. A relação básica de documentos segue conforme abaixo:


Carteira profissional



Cédula de identidade – cópia



Cartão do CPF – regularizado – cópia



Título de eleitor – cópia



Certidão de quitação eleitoral – cópia



Cartão do PIS/PASEP – cópia



Certificado de Reservista se, do sexo masculino – cópia



Cartão de vacina atualizado – 2 cópias



Certidão de Nascimento (quando solteiro) – cópia

N° do
Concurso



Certidão de Casamento ou averbação judicial/óbito – cópia



Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos – cópia



Cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos – cópia



1 (uma) foto ¾ - colorida e recente



Comprovante de residência (atualizado) – cópia
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Comprovante Bancário (caso já possua conta corrente no Banco Santander) - cópia



Requisitos mínimos exigidos em edital - cópia acompanhada de original

10.7. Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de São Carlos poderá solicitar outros documentos
complementares.

ANEXO I
ANEXO I
Nº do Concurso, Emprego, Quantidade de Vagas, Salário Mensal Inicial, Carga Horária Semanal,
Requisitos Mínimos Exigidos e Taxa de Inscrição.
Nº do Concurso, Emprego, Quantidade de Vagas, Salário Mensal Inicial, Carga Horária Semanal,
Requisitos Mínimos Exigidos e Taxa de Inscrição.
Emprego

Vagas

N° do
Concurso

Emprego

Vagas

550

Instrutor Surdo

1

550

Instrutor Surdo

1

551

Intérprete Educacional
de Libras

1

551

Intérprete Educacional
de Libras

1

10.10. Por ocasião da admissão o candidato aprovado no Concurso Público deve declarar, sob as penas
da Lei:
10.10.1. Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
impossibilite acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos contidos nas
alíneas “a”, “b” e “c”, inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à
compatibilidade de horários;
10.10.2. Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”,
mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental nos últimos 05 anos
que antecedem PREFEITURA
a homologaçãoMUNICIPAL
do Concurso Público.
DE SÃO CARLOS/SP

São Carlos, Capital da Tecnologia

10.11. O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das funções será
desclassificado.
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 003/2018
10.12. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato será
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formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência Definitiva.
10.13. O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em
caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público, comprovado através de Termo de Convocação.
10.14. O candidato classificado se obriga a manter atualizado seu endereço para correspondência
perante a Prefeitura do Município de São Carlos - SP, após o resultado final.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
11.1. Todas as informações referentes à realização do Concurso Público serão fornecidas pela empresa
Instituto Excelência Ltda - ME.
11.2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois ) anos, contados da
data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual
período, a critério da Administração.
11.3. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita
das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
11.4. A Prefeitura Municipal de São Carlos e o Instituto Excelência não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.
11.5. O candidato deverá manter junto a Prefeitura Municipal de São Carlos, durante o prazo de validade
do Concurso Público, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo
qualquer reclamação caso esta não seja possível, por falta da citada atualização.
11.6. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela empresa Instituto Excelência.
11.7. Também integram este Edital de Concurso Público os anexos:
Anexo I: N° do Concurso Público, Emprego, Quantidade de Vagas, Salário Mensal Inicial, Carga
Horária Semanal, Requisitos Mínimos Exigidos, e Taxa de Inscrição.
Anexo II: Descrição Sumária das atribuições dos empregos.
Anexo III: Conteúdo Programático.
São Carlos
Anexo IV: Tipos de Provas e Quantidade de Questões.
Anexo V: Formulário de Candidato com Deficiência/Atendimento Especial/Lactante.

Requisitos Mínimos para a Inscrição

Taxa de
Inscrição

Taxa de
Mínimos
para a Inscrição
a)Requisitos
Ensino Médio
Completo;
Inscrição
b) Proficiência em Libras ou experiência
R$ 16,73
comprovada com atividades de ensino de
a) Ensino Médio Completo;
Libras.
horas
R$401.672,00
b) Proficiência em Libras ou experiência
R$ 16,73
a)
Ensino Médio
comprovada
comCompleto;
atividades de ensino de
R$401.672,00
b)
Proficiência em Libras ou experiência
Libras.
horas
R$ 16,73
comprovada
com
atividades
de
a) Ensino Médio Completo;
interpretação e formação em Libras e/ou
R$401.672,00
b) Proficiência em Libras ou experiência
horas
Pró-Libras.
comprovada
com
atividades
de
R$ 16,73
interpretação
e formação
em Municipal
Libras e/ou n° 13.130/03,
o Auxílio
Alimentação
previsto
na Lei
40 horas
Pró-Libras.
força da Lei Municipal n° 13.771/06 e o descanso semanal

*Nos salários mensais já estão inclusos
incorporado ao Vencimento Padrão por
*Nos salários(DSR).
mensais já estão inclusos o Auxílio Alimentação previsto na Lei Municipal n° 13.130/03,
remunerado
incorporado ao Vencimento Padrão por força da Lei Municipal n° 13.771/06 e o descanso semanal
remunerado (DSR).

10.8. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas
posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato,
com todas as decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
10.9. Por ocasião da admissão, o candidato aprovado no Concurso Público fica sujeito ao regime da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e às normas regulamentadoras atinentes aos empregados
municipais, condicionando-se a admissão à aprovação em exame médico admissional a ser realizado por
médico do trabalho, o qual servirá de avaliação de aptidão para o desempenho do emprego, nos termos
deste documento.

Salário Mensal
Inicial*/ Carga
Horária
Salário Mensal
Semanal
Inicial*/ Carga
Horária
R$
1.672,00
Semanal

ANEXO II – DESCRIÇÃO SUMÁRIA
ANEXO II – DESCRIÇÃO SUMÁRIA
ENSINO MÉDIO COMPLETO
EMPREGO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
DAS MÉDIO
ATRIBUIÇÕES
ENSINO
COMPLETO

Responsabilizar-se
pelo ensino
e aprimoramento da LIBRAS, como primeira língua,
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
DAS ATRIBUIÇÕES
junto aos alunos surdos e como segunda língua para a comunidade escolar,
Responsabilizar-se
pelo
ensino
aprimoramento
LIBRAS,
primeira
língua,
prioritariamente nas escolas de eeducação
bilíngue da
para
surdos;como
Auxiliar
o professor,
junto aos
alunos surdos
e como as
segunda
para com
a comunidade
Instrutor Surdo quando
necessário,
acompanhando
aulas língua
de acordo
o Projeto escolar,
Político
prioritariamente
nas escolas
de educação
Auxiliar
o professor,
Pedagógico
da Unidade
Escolar;
Realizar bilíngue
registrospara
das surdos;
atividades
desempenhadas;
Instrutor Surdo Colaborar
quando necessário,
acompanhando
as aulas
de acordo com
o Projeto
Político
com o professor
na observação
do desenvolvimento
de seus
alunos surdos;
Pedagógico
Unidadecontinuadas
Escolar; Realizar
registrosa função
das atividades
desempenhadas;
Participar
de da
formações
que subsidiarão
desempenhada.
Colaborar com o professor na observação do desenvolvimento de seus alunos surdos;
Atuar no ambiente
escolar
e eventosque
da subsidiarão
escola realizados
emdesempenhada.
outros locais mediando a
Participar
de formações
continuadas
a função
comunicação entre surdos e ouvintes, interpretando da língua portuguesa para LIBRAS e
Intérprete Atuar no ambiente escolar e eventos da escola realizados em outros locais mediando a
da LIBRAS para a língua portuguesa; Realizar registros das atividades desempenhadas;
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE interpretando
SÃO CARLOS/SP
Educacional de comunicação
entre
surdos
e ouvintes,
da língua
portuguesa
para LIBRAS
Colaborar com
os Carlos,
professores
nodapreparo
de aulas,
atividades
e avaliações
dada e
a
Intérprete
São
Capital
Tecnologia
Libras
da LIBRAS para a língua portuguesa; Realizar registros das atividades desempenhadas;
Educacional de singularidade linguística dos alunos surdos; Participar de formações continuadas que
Colaborar
com
os
professores
no
preparo
de
aulas,
atividades
e
avaliações
dada
a
CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL
003/2018
subsidiarão a função desempenhada.
Libras
singularidade linguística dos alunos surdos; Participar de formações continuadas que
subsidiarão a função desempenhada.
EMPREGO
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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LÍNGUA PORTUGUESA MÉDIO: Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos,
antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de sintaxe. Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem.
Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero,
número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. Morfologia. Estrutura e
formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação pronominal.
MATEMÁTICA MÉDIO: Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e
interseção. Números naturais, inteiros, racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e
potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.
Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial:
grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem,
juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus.
Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e
Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões:
progressões aritmética e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos.
Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações métricas e trigonométricas em triângulos
retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas,
pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de
funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial.
Trigonometria: funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao
cálculo de elementos de um triângulo. Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e

grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem,
juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com
DIÁRIO OFICIAL
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus.
10 de abril
de 2018de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e
Interpretação deTerça-feira,
gráficos. Sistemas
de equações
www.saocarlos.sp.gov.br
Probabilidade: arranjos,
combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões:
progressões aritmética e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos.
Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações métricas e trigonométricas em triângulos
retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas,
pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de
funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial.
Trigonometria: funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao
cálculo de elementos de um triângulo. Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e
temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a
partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.

PREFEITURA DE
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ANEXO V
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA, SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL E
LACTANTE
Dados do candidato:
NOME:
INSCRIÇÃO:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

RG:

CPF:

EMPREGO:

INSTRUTOR SURDO: Histórico da Libras. Identidade, cultura e comunidade surda. Estrutura
gramatical da Libras – parâmetros formacionais. Aquisição da Libras pela criança surda. História da
educação de surdos. Ensino de Libras como primeira e segunda língua. Gesser, A. LIBRAS? : Que língua
é essa? : crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola
Editorial, 2009. GESSER, A. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender LIBRAS. São Paulo: Parábola
Editorial, 2012. LACERDA, C.B.F. e SANTOS, L. F. Tenho Um Aluno Surdo, E Agora? Introdução à Libras
e a Educação de Surdos. Capítulos: 1, 2,3, 4 e 10. São Carlos: EDUFSCar, 2013.LODI, A. C. B. ;
LACERDA, C. B. F. Uma escola duas línguas: letramento em língua portuguesa e língua de sinais nas
etapas (de) iniciais de escolarização. Capítulos: 1,2,3. Porto Alegre: Mediação, 2009. LACERDA, C.B.F.;
SANTOS, L. F.; MARTINS, V.R.O. Escola e diferença: caminhos para a educação bilíngue de surdos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
Parte 3, p. 127 a 148. São Carlos:
2016.
SãoEDUFSCar,
Carlos, Capital
da Tecnologia
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TELEFONE:

CELULAR:

CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA? SIM NÃO
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? SIM NÃO
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CADEIRANTE

INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LIBRAS: História da educação de surdos no Brasil. Educação
bilíngue para surdos. Estudos da tradução Língua de Sinais/Português. Atuação do TILSP no espaço
educacional. Aspectos linguísticos e culturais da Língua Brasileira de Sinais. Formação, especificidades e
competências dos(a) Tradutores(a)s e Intérpretes. Conceitos e diferentes modalidades de Tradução e
Interpretação. Introdução à estrutura linguística da Libras. Identidade, cultura e comunidade surda. Lei
nº 12.319, de 1º de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12319.htm> Acesso em: 22 fev.2018. LACERDA, C. B. F. de. Intérprete de Libras: em
atuação na educação infantil e no ensino fundamental. Porto Alegre: Medicação/FAPESP,2009.
LACERDA, C.B.F. e SANTOS, L. F. Tenho Um Aluno Surdo, E Agora? Introdução à Libras e a Educação de
Surdos. Capitulos: 1,2,3,4 e 12. São Carlos: EDUFSCar, 2013. LACERDA, C.B.F.; SANTOS, L. F.;
MARTINS, V.R.O. Escola e diferença: caminhos para a educação bilíngue de surdos. Parte 3, p. 149 a
168. São Carlos: EDUFSCar, 2016. PERLIN, G. A cultura surda e os intérpretes de língua de sinais. ETD,
Vol.7,
Nº
2,
2006.
Disponível
em:
<
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/798> Acesso em: 22fev.2018.
Código de Conduta e Ética. Aprovado em 13 DE ABRIL DE 2014. FEBRAPILS. Disponível em:
http://www.febrapils.org.br/p/documentos.html> Acesso em: 22fev.2018.
LEGISLAÇÃO ENSINO MÉDIO: Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua
Brasileira
de
Sinais
–
Libras
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10436.htm> Acesso em: 22fev.2018
Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n.o 10.436, de 24 de abril de 2002,
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro
de 2000.
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm > Acesso
em: 22fev.2018.
Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015PREFEITURA
MUNICIPAL
2018/2015/lei/l13146.htm>
Acesso em:
22fev.2018.DE SÃO CARLOS/SP

São Carlos, Capital da Tecnologia
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_____________________________________________________________________________________________
ATENÇÃO: Esta declaração e a cópia do respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via Sedex ou carta
com aviso de recebimento para a empresa Instituto Excelência Ltda. – ME, Rua Arapongas 60, Zona 08, CEP
87.050-420, Maringá/PR, até o último dia do período de inscrição, conforme disposto no Edital.
São Carlos -SP, ______ de ____________________ de 2018.
_______________________________
Assinatura do candidato
__________________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento
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ANEXO VI – CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP– CONCURSO PÚBLICO 003/2018
DATAS*

EVENTOS

10/04/2018
às
12h
07/05/2018 às 12h

a Período para realizar a inscrição via internet no site da
organizadora, nos termos deste Edital.

10/04/2018
às
07/05/2018 às 12h

a Período para realizar a inscrição na qualidade de Deficiente e
Lactante, nos termos deste Edital.

12h

Até 07/05/2018

Período para realizar o pagamento da taxa de inscrição.

09/05/2018

Divulgação no site da organizadora das inscrições homologadas
(deferidas e indeferidas), inclusive às referentes à condição de
Deficiente e Lactante.

10/05/2018 e 11/05/2018

Prazo para recurso referente à homologação das inscrições.

15/05/2018

Publicação do edital de convocação para a Prova Escrita
Objetiva/Divulgação. Resultado dos recursos referentes à
homologação das inscrições (no site da organizadora).

ANEXO IV – TABELA DE PROVAS
O Concurso Público constará das seguintes provas e respectivo número de questões:

EMPREGO

TIPO
DE
DISCIPLINA/CONTEÚDO
PROVA
Língua Portuguesa

Instrutor Surdo e
Intérprete Educacional de
Libras

Objetiva

Matemática
Legislação
Conhecimentos Específicos
Total

Prática

Conforme capítulo 07 deste
Edital.

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

10
05
05
10
30
-

PESO

PONTOS

3,0
4,0
4,0
3,0

30
20
20
30
100

17

Uso exclusivo do Instituto
19

20/05/2018

Realização da Prova Escrita Objetiva.

22/05/2018

Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva.

23/05/2018 e 24/05/2018

Prazo para recurso contra o gabarito preliminar (no site da
organizadora).

05/06/2018

Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva, e
divulgação do gabarito oficial.

06/06/2018 e 07/06/2018

Prazo para recurso contra o resultado preliminar (no site da
organizadora).

12/06/2018

Publicação do Edital de convocação para a Prova Prática.

17/06/2018

Realização da Prova Prática.

19/06/2018

Publicação da classificação após Prova Prática.

20/06/2018 e21/06/2018

Prazo para recurso da classificação após Prova Prática (no site da
organizadora).

26/06/2018

Divulgação do Resultado Final. Respostas dos recursos (no site da
organizadora).

___________________________________________________________________________________
*Observação: As datas acima e as demais constantes neste edital são previsões para a execução do
certame, podendo sofrer alterações, que serão devidamente informadas em Edital.
20 Oficiais
Atos

