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PUBLICAÇÃO OFICIAL
Decretos
DECRETO Nº 1.715 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015

DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLAS-
SES E/ OU AULAS DO PESSOAL DOCENTE DO QUADRO DO 
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO 
DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando 
das atribuições legais que lhe são conferidas, e  tendo em vista o que 
determina o disposto na Lei Municipal nº 711, de 13 de dezembro de 
2002, observadas as diretrizes e bases da educação nacional, estabe-
lecidas pela Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e consi-
derando os princípios da legalidade, impessoalidade, imparcialidade, 
moralidade, publicidade, legitimidade e transparência que devem nor-
tear os atos administrativos, DECRETA:
Art. 1º - O processo de atribuição de classes e/ ou aulas do pessoal 
docente do Quadro do Magistério Público Municipal, para o ano leti-
vo de 2016, será realizado de acordo com as disposições do presente 
decreto.

DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2º - Compete aos Diretores de Escolas convocarem os docentes, 
titulares de empregos, em pleno exercício da função, ou aqueles que 
estiverem designados para exercerem cargos em Comissão na Área 
da Educação no Município de Alumínio, para se inscreverem, na pri-
meira semana do mês de dezembro, para participar no processo de 
atribuição de classes e/ou aulas, a realizar-se na segunda quinzena do 
referido mês, conforme art. 23 da Lei Municipal N.º 711/2002.

Art. 3º - Compete ao Diretor do Departamento Municipal de Educação 
e Diretores de Divisão da Administração da Educação, de Divisão de 
Planejamento e Técnica Educacional e de Divisão de Infraestrutura e 

Assistência Escolar, a responsabilidade pela execução, coordenação, 
acompanhamento e a supervisão do processo anual de atribuição de 
classes e aulas, em todas as fases e etapas. 

Art. 4º - Compete à equipe do Departamento Municipal de Educação 
elencada no artigo anterior e aos Diretores de Escolas (que deverão se 
responsabilizar pelas classes e aulas da Unidade Escolar que dirigem), 
na segunda quinzena do mês de dezembro, proceder à atribuição de 
classes e aulas aos docentes, procurando garantir as melhores condi-
ções para a viabilização da proposta pedagógica da escola, compati-
bilizando, sempre que possível, as cargas horárias das classes e das 
aulas com as jornadas de trabalho e as opções dos docentes, observan-
do o campo de atuação e as situações de acumulação remunerada dos 
servidores, seguindo a ordem de classificação. 

DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS

Art. 5º - Para fins de atribuição de classes e/ ou aulas, serão chama-
dos os docentes do mesmo campo de atuação, classificados em ordem 
decrescente, observada a ordem de preferência conforme disposto no 
artigo 24, da Lei Municipal N.º 711/2002:
I - Titulares de cargo do Sistema Estadual de Educação, dele afastados 
por força da Municipalização, instituída pela Lei Municipal N.º 341 
de 02/07/1997, que estavam atuando no momento da municipalização 
na Unidade Escolar municipalizada, os quais deverão permanecer na 
Unidade Escolar municipalizada;
II - Titulares de emprego, providos mediante Concurso pela Prefeitura 
Municipal de Alumínio, correspondentes aos componentes curricula-
res das aulas ou classes a serem atribuídas;
III- Titulares de cargo do Sistema Estadual de Educação, afastados 
após 13/08/2001. 
IV- Encerrada a fase de atribuição aos titulares de cargo de professor, 
e em atendimento ao § 1º do Artigo 20 da Lei Municipal N.º 711/2002, 



Alumínio, 03 de Dezembro de 2015Edição Extraordinária - Ano VI

2 de candidato aprovado em concurso público), ou nas situações de afas-
tamentos e licenciamentos de seus titulares, poderá ser exercida acu-
mulação remunerada de um cargo docente e uma função docente, ou de 
um cargo de suporte pedagógico com uma função docente, desde que:

I - o somatório das cargas horárias dos cargos/funções não exceda o 
limite de 64 horas; 
II - haja compatibilidade de horários, consideradas, no cargo/função 
docente, também as Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC 
e Horas de Trabalho Pedagógico Educacional - HTPE, integrantes da 
jornada de trabalho do professor.

§ 1º - Poderá ser celebrado contrato de trabalho docente em regime de 
acumulação com cargo/função docente, bem como com cargo das clas-
ses de suporte pedagógico, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da 
Constituição Federal de 1988.
§ 2º - A acumulação do exercício de cargo/função docente ou de contra-
tação docente com o exercício de cargo das classes de suporte pedagó-
gico somente será possível quando as unidades escolares e/ou os setores 
de trabalho forem distintos.
§ 3º - A contratação docente em regime de acumulação com o exercício 
de função docente, no campo de atuação aulas, somente será possível 
após atribuição no exercício da função docente da carga horária corres-
pondente a Jornada Integral de Trabalho Docente.
Art. 8º - Uma vez assumida classe ou aulas, fica vedada ao docente a de-
sistência de parte ou da totalidade da carga horária que lhe foi atribuída, 
ficando impedido de concorrer à nova atribuição durante o ano letivo.
Art. 9º - A atribuição de aulas das disciplinas do curso de Educação 
de Jovens e Adultos - EJA, será efetuada juntamente com as aulas do 
ensino regular, no processo inicial e durante o ano, respeitados os re-
gulamentos específicos, quando houver, e observando-se os mesmos 
critérios de habilitação e de qualificação docente.
§ 1º - A atribuição de aulas de Educação de Jovens e Adultos terá vali-
dade semestral, considerando-se como término do primeiro semestre o 
primeiro dia letivo do segundo semestre do curso.
§ 2º - A atribuição de que trata o parágrafo anterior, para o segundo 
semestre, deverá ser efetuada nos moldes deste Decreto, sendo conside-
rada para os efeitos legais, como atribuição do processo inicial.

Art. 10 - No processo de atribuição de classes e aulas deverá, ainda, ser 
observado que: 
I – o aumento de carga horária ao docente que se encontre em licença 
ou afastamento a qualquer título, somente será concretizado, para todos 
os fins e efeitos, na efetiva assunção de seu exercício;
II - as classes e/ou aulas em substituição, somente poderão ser atribu-
ídas a docente que venha efetivamente a assumi-las e/ou ministrá-las, 
sendo, expressamente, vedada a atribuição de substituições sequenciais;
III- É requisito indispensável aos professores que escolherem classes de 
1º, 2º ou 3º anos do Ensino Fundamental I, possuir certificado de par-
ticipação do Curso de Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa, conforme Termo de Adesão do município de Alumínio 
com o MEC.

DA CONSTITUIÇÃO DAS JORNADAS DE TRABALHO DO-
CENTE

serão atribuídas classes em substituição aos Profes-
sores Substitutos I e as aulas em substituição aos 
Professores Substitutos II.

§ 1º - As classes e as aulas em substituição, decorrentes de licenças e 
afastamentos, a qualquer título, iniciados antes do processo de atribui-
ção ou já concretizados anteriormente, estarão, automaticamente, dis-
poníveis para atribuição nesse período.
§ 2º - As classes e as aulas liberadas antes do processo de atribuição, em 
virtude de readaptações, aposentadorias, falecimento ou exonerações, 
estarão, imediatamente, disponíveis para atribuição nesse período.
§ 3º - O professor, cuja jornada seja composta de horas/aula, deverá es-
gotar todas as aulas de uma mesma escola, antes de ter aulas atribuídas 
em outra (s) Unidade (s) Escolar (es).
§ 4º - Os docentes que estão em situação de readaptação, restrição mé-
dica temporária, licença saúde há mais de dois anos participarão do pro-
cesso de atribuição, porém, ficando-lhes vedada a atribuição de classes 
ou aulas, enquanto permanecerem na situação supracitada. 
§ 5º O docente que estiver afastado do exercício de seu cargo, para 
tratar de interesses particulares, conforme o disposto no § 3º do art. 22 
da Lei Municipal Nº 711/2002, não poderá participar do processo de 
atribuição, a não ser que a sua reintegração ocorra com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias antes da atribuição, sendo que se retornar 
após o período inicial de atribuição, ver-se-á obrigado a prestar serviços 
docentes nas classes ou aulas disponíveis nas escolas municipais.

Art.6º - Encerrado o processo inicial, serão atribuídas classes ou aulas 
aos candidatos aprovados em Processo Seletivo, para contrato temporá-
rio por tempo determinado ou, se se tratar de classe ou aulas livres, até 
que se realize novo concurso público, em conformidade com o disposto 
no § 3º do artigo 20 da Lei Municipal N.º 711/2002, na seguinte ordem:

I- Portadores de diploma de licenciatura plena na disciplina a ser atri-
buída, seja como habilitação específica ou como não específica desta 
licenciatura;
II- Portadores de diploma de licenciatura curta, apenas nas disciplinas 
decorrentes desta licenciatura e exclusivamente no Ensino Fundamen-
tal;
III- Alunos do último ano de curso regular de licenciatura plena, 
somente na disciplina específica desta licenciatura;
IV- Alunos do último ano de curso de bacharelado ou de tecnologia 
de nível superior, desde que da área da disciplina a ser ministrada, 
identificada pelo histórico do curso. (§ acrescentado pela Lei 834, de 
11/01/2005)

§ 1º - Novo processo seletivo poderá ser feito, a qualquer tempo, no de-
correr do ano letivo, para atender a ocasionais necessidades das Escolas 
Municipais.
§ 2º - Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão classificados 
de acordo com a pontuação obtida na prova, dentro do campo de atua-
ção.
§ 3º - A atribuição de que trata este artigo ocorrerá no dia 22 de janeiro 
de 2016 às 9h00, no Paço Municipal, conforme lista de classificação 
obtida no Processo Seletivo. 

Art. 7º - Em caso de classes e/ou aulas livres (aguardando chamada 
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3Art. 11 - A jornada de trabalho do docente titular deverá ser constituída 
com atribuição de classe livre da Educação Infantil e dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, ou com atribuição de horas/aulas livres da dis-
ciplina específica do cargo no Ensino Fundamental.

Art. 12- As salas de recursos serão atribuídas por módulos assim cons-
tituídos, de acordo com as Salas de Recursos Multifuncionais: 
I - Módulo I - Período da manhã: EM Antônio de Castro Figueirôa, EM 
Roberto Ney Novaes de Figueiredo e EM Manoel Netto Filho.
II - Modulo II – Período da tarde: EM Antônio de Castro Figueirôa, 
EM. Roberto Ney Novaes de Figueiredo e EM Manoel Netto Filho.
III – Módulo III - Período da manhã: EM Comendador Rodovalho, EM 
Vicente Botti e Creche Municipal Benedita Furquim Dias.
IV- Módulo IV - Período da manhã: Isaura Krüger e EM João de Al-
meida. 
V - Modulo V – Período da manhã: EM José Jesus Paes e EM José Jo-
aquim da Silva.

Art. 13 - Os ocupantes de empregos docentes ficam sujeitos às seguintes 
jornadas de trabalho, de acordo com os artigos 11 e 12 da Lei Municipal 
Nº 711/2002, alterados pela Lei Municipal N.º 1,823, de 24/11/2015:

I – Jornada Parcial – composta de 24 (vinte e quatro) horas semanais 
de trabalho, sendo 16 (dezesseis) horas com alunos, 2 (duas) HTPC, 
4 (quatro) HTPE e 2 (duas) HTPL, que destina-se aos Professores de 
Educação Infantil;
II – Jornada Completa – composta de 30 (trinta) horas semanais, sen-
do 20 (vinte) horas de trabalho com alunos, 2 (duas) HTPC, 5 (cinco) 
HTPE e 3 (três) HTPL, que destina-se aos Professores de Ensino Fun-
damental I e aos Professores de Educação Especial.
III – Jornada de Hora-aula: composta, no mínimo 20 (vinte) horas/aula 
e máximo de 30 (trinta) horas/aulas semanais, não excedendo 08 (oito) 
horas de trabalho diários ou 09 (nove) aulas, incluindo HTPC.

DA ATRIBUIÇÃO DURANTE O ANO
Art. 14 - A atribuição de classes e aulas durante o ano far-se-á obser-
vando o campo de atuação, as faixas de situação funcional, bem como 
a ordem de prioridade dos níveis de habilitação e qualificação docentes, 
sendo excluídos da referida listagem aquele (s) que tenha (m) desistido 
de classe e/ou aulas.
§ 1º - O início do processo de atribuição durante o ano dar-se-á imedia-
tamente após o término do processo inicial, sendo oferecidas as classes 
e aulas remanescentes, assim como as que tenham surgido posterior-
mente.
§ 2º - As sessões de atribuição de classes ou aulas durante o ano deverão 
ser sempre divulgadas no prazo de 24 horas, contadas da constatação da 
existência de classes e aulas disponíveis a serem oferecidas.
§ 3º - Nas sessões de atribuição de classes e aulas, durante o ano leti-
vo, o docente deverá apresentar declaração oficial e atualizada de seu 
horário de trabalho, inclusive com as horas de trabalho pedagógico co-
letivo (HTPC) e as horas de trabalho pedagógico educacional (HTPE), 
contendo a distribuição das aulas pelos turnos diários e pelos dias da 
semana.
§ 4º – O Diretor de Escola, ouvido previamente o Conselho de 
Escola, poderá decidir pela permanência do docente de qualquer 

categoria que se encontre com classe ou aulas em 
substituição, quando ocorrer novo afastamento do 
substituído ou na liberação da classe ou das aulas, 
desde que:
a) não implique detrimento ao atendimento obrigatório de titulares de 
cargo; ou
b) o intervalo entre os afastamentos seja inferior a 15 dias ou tenha 
ocorrido no período de recesso ou férias escolares do mês de julho.
§ 5º - O docente que não comparecer ou não se comunicar com a uni-
dade escolar, no primeiro dia útil subsequente ao da atribuição, será 
considerado desistente e perderá a classe ou as aulas, ficando impedido 
de concorrer à nova atribuição no decorrer do ano.
§ 6º – O docente que faltar às aulas de uma determinada classe/série 
sem motivo justo, no(s) dia(s) estabelecido(s) em seu horário semanal 
de trabalho, por 3 semanas seguidas ou por 5 semanas interpoladas, 
perderá as aulas correspondentes, ficando impedido de concorrer à nova 
atribuição no decorrer do ano.
§ 7º - Fica expressamente vedada a atribuição de classe ou aulas a partir 
de 1º de dezembro do ano letivo em curso, exceto se em caráter eventu-
al, ou atendimento à carga horária máxima dos docentes.
§ 8º - O docente que faltar às Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo 
(HTPC) e nas Horas de Trabalho Pedagógico Escolar (HTPE), que fa-
zem parte da sua jornada de trabalho, sem motivo documentalmente 
justificado, no(s) dia(s) estabelecido(s) em seu horário semanal de tra-
balho, estará sujeito às punições na forma da legislação vigente.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - Os recursos referentes ao processo de atribuição de classes e 
aulas não terão efeito suspensivo nem retroativo e deverão ser inter-
postos no prazo de 2 dias úteis após a ocorrência do fato motivador, 
dispondo a autoridade recorrida de igual prazo para decisão.

Art. 16 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de dezembro de 
2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito

APARECIDA L. MEDINA M. ARRUDA - Diretora do Departamento 
Municipal de Educação
Registrado e publicado na Prefeitura em 02/12/2015

EDITAL Nº 16/2015 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

A COMISSÃO ESPECIAL constituída pela Portaria nº 184/2015 de 
17/11/2015, faz saber que será realizado Processo Seletivo para Con-
tratação de Função Temporária e  Cadastro Reserva para os empregos 
abaixo relacionados: 

Edital Processo Seletivo para 
Contratação Temporária
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5DAS INSCRIÇÕES

1. O candidato interessado deverá acessar o site da Prefeitura Mu-
nicipal de Alumínio – www.aluminio.sp.gov.br no período de 04 a 
16 de dezembro de 2015, devendo clicar no banner “Processo Sele-
tivo 2015” na página inicial, preencher e imprimir o formulário de 
inscrição e entregar na Divisão de Recursos Humanos das 09 às 16 
horas, durante o mesmo período.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS:

1.O candidato deverá estar munido de documento de Identificação 
Original com foto (RG, Carteira de Habilitação, etc..) no dia da 
realização da prova.
2.Os candidatos poderão realizar as provas para os empregos de 
Professor e de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil-ADI, e serão 
classificados em lista separada, e na seguinte ordem:
2.1 Portadores de diploma de licenciatura plena na disciplina a ser atri-
buída, seja como habilitação específica ou como não específica desta 
licenciatura;
2.2 Portadores de diploma de licenciatura curta, apenas nas disciplinas 
decorrentes desta licenciatura e exclusivamente no ensino fundamental;
2.3 Alunos do último ano de curso regular de licenciatura plena, somente 
na disciplina específica desta licenciatura;
2.4 Alunos do último ano de curso de bacharelado ou de tecnologia de 
nível superior, desde que a área da disciplina a ser ministrada, identifica-
da pelo histórico do curso. (Artigo 9º da Lei nº 834 de 11/01/2005, que 
altera a Lei nº 711/2002). 

3.Os documentos que comprovem os requisitos exigidos para in-
gresso no emprego,  deverão ser apresentados no ato da contrata-
ção.

3.1 – A não apresentação dos documentos constantes do Item 2, 
no ato da contratação acarretará em desclassificação automática do 
candidato.

4. Taxa de inscrições: Isenta

5. Maior de 18 anos.

6. Ser brasileiro ou estar em condições legais no País

7. Em caso de Empate, será considerado para fins de classificação:
- Maior idade
- Maior nº de filhos

8. As provas para o emprego de Professor e Auxiliar de Desenvol-
vimento Infantil versarão sobre: 

• Conhecimentos teóricos e pedagógicos:

- Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem

- Organização e Planejamento Escolar.
- Constituição Federal/88 – Artigos 205 e 214.
- Lei Federal 8.069 de 13 de Julho – Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do   Adolescente. (ECA)
- Lei Federal nº 9.394/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional e suas Alterações.
- Didática Geral
- Atualidades da cidade de Alumínio
- Lei municipal nº 711/2002 – Plano de Carreira e Empregos do Ma-
gistério Público de Alumínio e suas alterações.
- Lei Complementar Municipal nº 01/2011 – Planos de Cargos, Salá-
rios e Carreiras dos Profissionais da Área da Educação.

9.As provas para o emprego de Auxiliar de Serviços Gerais na Saúde, 
Auxiliar de Serviços Educacional I, Auxiliar de Serviços Educacio-
nal II, Recepcionista, Motorista e Motorista de ambulância versarão 
sobre conhecimentos teórico e prático como segue: 

CONHECIMENTO GERAIS:

PORTUGUES: Interpretação de texto. Noções numéricas, plural e 
singular, substantivo, concordância gramatical, antônimos, classifi-
cação Tonica das silabas.

MATEMATICA: Números inteiros: operações e propriedades, nú-
meros racionais, representação fracionaria e decimal: operações e 
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três sim-
ples. Equação do 1° grau. Sistema métrico: Resolução de situações 
problema. Formas geométricas.

CONHECIMENTO ESPECIFICO:

MOTORISTA CLASSE “D” E MOTORISTA DE AMBULANCIA: 
Lei nº 9.503/97 e Lei nº 12.971/2004 – que Institui Novo código de 
Transito Brasileiro. Resolução nº 160/2004 do CONTRAN-DENA-
TRAN (Sinalizações, em vigor até a data de publicação do Edital). 
Mecânica de veículos. Direção defensiva. Noções em primeiros so-
corros.

CONHECIMENTOS PRÁTICOS/MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

- Condução de Emergência.

9.1-  Classificarão para a prova prática de motorista de ambulância 
os candidatos que obtiverem 50% da pontuação.

RECEPCIONISTA: Noções básicas de informáticas: WORD 2003 
estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, ca-

beçalhos, parágrafos, fontes, colunas,marcadores, simbólicos, e 
numéricos, tabelas, impresao, controle de quebras, numeração,  
de paginas, legendas, índices, inserção de objetos, capôs prede-
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6 finidos, caixas de texto. MS-EXCCEL 2003: es-
trutura básica das planilhas, conceitos de células, 

linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos , 
uso de formulas, funções e macros, impressa, inserção de objetos, 
campos predefinidos , controle de quebras e numeração de paginas, 
obtenção de dados externos,classificação e dados. MS- POWER-
PONTI 2003: estruta básica das apresentação , conceitos de slides, 
anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e 
formatação de apresentação, inserção de objetos, numeração de pa-
ginas  botões de ação, animação e transição entre slides.

10. As provas para o emprego de Escriturário e Inspetor de versarão sobre 
conhecimentos teórico como segue: 

CONHECIMENTO GERAIS

LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos ti-
pos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de pala-
vras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, pre-
posição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações 
que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase. 

MATEMATICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo 
comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. 
Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponde-
rada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações 
do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volu-
me, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema.

CONHECIMENTO ESPECIFICO

ESCRITURARIO: Noções básicas de informática: MS-Word 
2003: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de tex-
tos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos 
e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração 
de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefini-
dos, caixas de texto. MS-Excel 2003: estrutura básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração 
de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impres-
são, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras 
e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação 
de dados. MS-PowerPoint 2003: estrutura básica das apresentações, 
conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, 
noções de edição e formatação de apresentações, inserção de ob-
jetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transi-
ção entre slides.

INSPERTOR DE ALUNO: Estatuto da Criança e do Adolescente.

11. As provas para o emprego de Medico Urologista, Médico Gine-
cologista, Médico Plantonista, Psicólogo, Fisioterapeuta e Enfermei-
ro, versarão sobre conhecimentos teórico e específico como segue: 
CONHECIMENTOS GERAIS

PORTUGUES: Leitura, compreensão e interpretação de textos de 
natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de diferentes 
gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, 
artigo de opinião, texto argumentativo, informativo, normativo, char-
ge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as se-
guintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma 
informação do texto com outras informações oferecidas no próprio 
texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com ou-
tras informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência 
de uma informação do texto em função da estratégia argumentativa 
do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação im-
plícita; identificar a ideia central de um texto; estabelecer relações 
entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma pa-
lavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático 
e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); 
relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais 
com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/
ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com co-
nhecimentos prévios, identificando situações de ambigüidade ou de 
ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de 
produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão 
culto da língua. As questões de gramática serão baseadas em texto(s) 
e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, síla-
ba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; 
acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: estrutura dos 
vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: 
derivação, composição e outros processos; classes de palavras: clas-
sificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral 
da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; con-
cordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, crase; colo-
cação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou 
a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos 
e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontua-
ção: emprego dos sinais de pontuação.

CONHECIMENTO ESPECIFICO ENFERMEIRO: Sistema 
Nacional de Auditoria do SUS: Conceito, finalidade, competências 
e responsabilidades do auditor em saúde pública. Rotinas do pro-
cesso de auditoria em saúde: auditoria analítica e operativa no SUS. 

Fundo Municipal de Saúde e Gestão de Recursos Financeiros do 
SUS. Noções de avaliação de serviços de saúde: conceito, finali-
dades e estratégias de avaliação. Conceitos de eficácia, eficiência 
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de Saúde. Política Nacional de Medicamentos. Auditoria dos pro-
cedimentos do Sistema de Informações Hospitalares e do Sistema 
de Informações Ambulatoriais. Auditorias do Sistema Municipal de 
Saúde. Resoluções do Conselho Nacional de Saúde n.ºs CNS 316 de 
04/04/2002 e CNS 333/2003. Decreto Federal 1.651/95. Instrução 
Normativa STN 03, de 19/04/93. Decreto Federal 1.232/94. PT/GM 
673/03. Lei Federal 8.142/90. Lei 8.689/93. Emenda Constitucional 
29/00. Código de Ética da Enfermagem. Manuais: Orientações Téc-
nicas do SIA e SIH/2003. Manual do Sistema de Informações Hospi-
talares. Bases Técnicas para Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade – APAC – ONCO. Orientações Técnicas para Aplica-
ção de Glosas em Auditoria do SUS. Guia Básico de Indicadores para 
o Monitoramento do Desempenho Hospitalar. Aspectos Jurídicos na 
Saúde. Auditoria em Especialidades. Gestão de Materiais Médico-
-hospitalar. Controladoria Hospitalar. Faturamento em Contas Médi-
cas. Sistema de Informação na Auditoria. Gestão de Convênios. Po-
líticas e Mercado de Saúde no Brasil. Legislação e Ética na Auditoria 
em Saúde. Gestão da Qualidade na Saúde. Prontuário. Anotações de 
Enfermagem. Auditoria em Enfermagem. Avaliação dos indicadores 
de saúde. Conceitos Básicos de Epidemiologia. Desenhos de pes-
quisa epidemiológica. Estatística em epidemiologia. Indicadores de 
Saúde. Epidemiologia e serviços de saúde. Epidemiologia e saúde 
do trabalhador. Conceito de risco em saúde e de determinantes de 
causalidade. Epidemiologia e planejamento de Saúde. Vigilância e 
Monitoramento de Eventos Epidemiológicos. Epidemiologia Social.

CONHECIMENTO ESPECIFICO DE UROLOGISTA: Conhe-
cimentos Específicos: Anatomia, embriologia e anomalias do sis-
tema geniturinário; Propedêutico urológico; Litíase e infecções do 
trato geniturinário; Neoplasias benignas e malignas do sistema geni-
turinário. Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho 
genital masculino; Bexiga neurogênica; Doenças vasculares do apa-
relho geniturinário; Tuberculose do aparelho geniturinário; Doenças 
específicas dos testículos; Doenças sexualmente transmissíveis; Dis-
função erétil; Infertilidade; Código de ética Médica.

CONHECIMENTO ESPECIFICO GINECOLOGISTA: Funda-
mentos básicos da medicina: Valor da história clínica e interpreta-
ção do exame físico. Princípios da Assistência ao paciente: medi-
cina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação 
médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Co-
nhecimentos na área de formação: Princípios da assistência à pacien-
te. Anatomia e embriologia. Dismenorreia e tensão pré-menstrual. 
Hemorragia uterina disfuncional. Doenças sexualmente transmissí-
veis e AIDS. Amenorreias. Endometriose. Síndrome dos ovários po-
licísticos. Infertilidade. Doença inflamatória pélvica. Incontinência 
urinária. Prolapso genital e distúrbios do assoalho pélvico. Con-
tracepção. Climatério. Doenças benignas e malignas da mama. 
Neoplasias malignas do colo e corpo uterino, vagina e ovários.

CONHECIMENTO ESPECIFICO PSICÓ-
LOGO : Política de Saúde Mental; Reforma psi-
quiátrica no Brasil; Lei Estadual de Reforma Psiquiátrica (Lei nº. 
11.064/1994); compreensão do sofrimento psíquico; ressocialização. 
Rede de Atenção à saúde mental. Semiologia: anamnese, entrevista, 
diagnóstico, prognóstico, exame clínico, exames complementares e 
plano de trabalho. Urgência e emergência em saúde mental. Projeto 
terapêutico singular, clínica ampliada e matriciamento. Assistência 
domiciliar. Assistência Hospitalar. Fundamentos da psicopatologia 
geral. Teorias e técnicas psicoterápicas. Teorias da personalidade. 
Assistência integral às pessoas em situação de risco e violência. En-
velhecimento e subjetividade. Teoria das neuroses, psicoses e per-
versões. Noções de epidemiologia em saúde mental. Defi ciência 
mental. Drogadição; álcool, tabagismo, crack, outras drogas e redu-
ção de danos. Noções de testes psicológicos. Cuidados paliativos e 
tanatologia. Fundamentos básicos das intervenções grupais. Psicodi-
nâmica do trabalho. Psicologia na saúde do trabalhador. Psicologia 
hospitalar. Elaboração de parecer e laudo psicológico. Educação em 
saúde.

CONHECIMENTO ESPECIFICO PLANTONISTA: Cuidados 
gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovascula-
res: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardí-
aca, miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas. Doenças 
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, 
embolia pulmonar, pneumonias e abscessos pulmonares.  Doenças 
gastrointestinais e hepáticas: e insuficiência úlcera péptica, doenças 
intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e cole-
cistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatiastóxicas hepática 
crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glome-
rulonefrites, síndrome nefrótica e litíase renal. Doenças endócrinas: 
diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e 
nódulos tireoidianos. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, es-
pondiloartropatias e gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica.  
Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corri-
queiro na prática clínica diária.  Emergências clínicas.  Controle de 
infecções hospitalares.  Doenças neurológicas, AVC, polirradiculo-
neurites, polineurites e doenças periféricas.  Doenças degenerativas 
e infecciosas do SNC.

CONHECIMENTO ESPECIFICO FISIOTERAPEUTA: Funda-
mentos de Fisioterapia , Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e 
patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e men-
tais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento 
dos princípios básicos da cinesiologia; Exame clínico, físico, semio-
logia, exames complementares e plano de trabalho em fisioterapia; 

Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indi-
cações de termoterapia, crioterapia, hidroterapia, massoterapia, 
mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, eletrotera-
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pia, manipulação vertebral; Fisioterapia em traumatologia, orto-
pedia e reumatologia; Fisioterapia em neurologia; Fisioterapia em 
ginecologia e obstetrícia; Fisioterapia em pediatria, geria - tria e 
Neonatologia; Fisioterapia cardiovascular; Amputação: indicações 
e tipos de prótese e órteses; mastectomias; Fisioterapia em pneu-
mologia; fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar; insufici-
ência respiratória aguda e crônica; infecção do sistema respirató-
rio; Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, 
doenças relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambien-
te de trabalho; 
Assistência fisioterapêutica domiciliar; Riscos ocupacionais na fi-
sioterapia e sua prevenção, Código de ética e legislação profissio-
nal.

DAS PROVAS

12. As provas de conhecimento teórico e específico serão realiza-
das no dia 20 de dezembro de 2015, com duração de 04 (quatro) 
horas.

Local: Escola Municipal Professora “Isaura Kruger”, Avenida San-
tiago, nº 468 - Vila Industrial

FECHAMENTO DOS PORTÕES 08 HORAS

13. O candidato só poderá deixar a sala de realização da prova após 
duas horas.

14. O caderno de questões deverá ser devolvido no momento em 
que o candidato se retirar da sala, sendo permitido levar apenas o 
rascunho da folha de respostas.

15. A atribuição de Classe e/ou Aula do pessoal docente do quadro 
do magistério publico municipal será realizado no dia 22 de janeiro 
às 09 horas, no auditório “Paulo Berger”, da Prefeitura Municipal 
de Alumínio, Rua Eng. Antonio de Castro Figueirôa, 100 – Vila 
Santa Luzia – Alumínio/SP.

16. Data da prova Prática (Emprego de Motorista de Ambulância): 
09 de janeiro de 2016. 

Local: Paço Municipal, Av. Engenheiro Antonio de Castro Figuei-
rôa, 100 – Vila Santa Luzia, das  08h30min até às 12 horas.

17. O GABARITO da prova estará disponível no site www.alumi-
nio.sp.gov.br após as 13 horas do dia 22 de dezembro de 2015.

18. Resultados das provas serão divulgados no Jornal Oficial de 
Alumínio, no site da prefeitura www.alumínio.sp.gov.br e no Mu-
ral do Paço Municipal.

DOS RECURSOS
19. Será admitido recurso quanto ao resultado das provas e da 
classificação.

20.  O prazo para interposição dos recursos será de 03 (três) dias 
úteis a partir da publicação das notas e da classificação, no horário 
das 9 às 16 horas,  com o devido protocolo geral, na recepção da 
Prefeitura Municipal de Alumínio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de dezembro 
de 2015.
 
DALILA BERGER ARANTES - Presidente
CLEIDE ANTUNES ROSA MORÃO - Membro
CARLOS HENRIQUE DE MORAES - Membro
ZENILTON JOSÉ DA ROCHA - Membro
TANIA BUSTAMANTE F. DE ANDRADE - Membro 
Registrado e Publicado na Prefeitura em 03/12/2015

PORTARIA Nº 185/2015

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando 
das atribuições legais que lhe são conferidas, e CONSIDERANDO o 
pedido constante do Processo nº 3071, de 1º/10/2015. R E S O L -
VE: 

Art.1º   AUTORIZAR, o afastamento sem remuneração pelo período 
de 02 (dois) anos da servidora Sra. CINTIA CÉSAR BOTTI VICEN-
TE, CTPS nº. 29344 série 194 RG nº. 33.481.182-17-SSSP/SP, CPF 
nº 321.794.738-00, lotado no DpME, ocupante do emprego celetista 
permanente de Professor Ensino Básico I, a partir de 1º de outubro de 
2015, ficando em consequência suspenso o contrato de trabalho, po-
dendo ser convocado a retornar às suas funções, se houver necessidade.
Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retro-
agindo seus efeitos a 1º de outubro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 17 de novembro 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal 

PAULO H. R. PIMENTA-Diretor Dept. º Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 17/11/2015
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