Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia - CEP 18125-000
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EDITAL Nº 16/2014
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 Contratação de Função Temporária e
Cadastro Reserva para os empregos abaixo relacionados:

Emprego
Assistente de
Diretor de Escola

Carga
Horária
40 horas
semanais

Salário
2.565,61

Lotaçã
o
DPME

Requisitos
Licenciatura
Plena
em
Pedagogia e 03(três) anos de
efetivo exercício no Magistério
Ensino Médio Completo na
Modalidade
Normal
(Magistério) ou Pedagogia
Ensino
Fundamental
ou
experiência

Auxiliar de
Desenvolvimento
Infantil – ADI
Auxiliar de
Serviços
Educacional I –
Merendeira
Auxiliar de
Serviços
Educacional II –
Servente
Escriturário

40 horas
semanais

1.185,71

DPME

40 horas
semanais

1.085,50

DPME

40 horas
semanais

916,67

DPME

40 horas
semanais

1.595,84

Ensino Médio Completo

Inspetor de
Alunos
Motorista Classe
“D”

40 horas
Semanais
40 horas
Semanais

1.013,16

Várias
Unidad
es
DPME

1.360,15

DPME

Professor de
Educação Infantil
(Prof. Básico I)
Professor de
Ensino
Fundamental I e
Professor Ensino
Básico II
Professor de
Português
Professor de
Matemática

24 horas
Semanais

1.425,11

DPME

30 horas
Semanais

1.601,38

DPME

Ensino Fundamental/habilitação
Classe “D”/Curso de Transporte
Coletivo
Ensino Médio Completo na
Modalidade Normal
(Magistério) ou Pedagogia
Ensino Médio Completo na
Modalidade Normal
(Magistério) ou Pedagogia

Hora/aula

17,15

DPME

Licenciatura Plena

Hora/aula

17,15

DPME

Licenciatura Plena

Ensino
Fundamental
experiência

ou

Ensino Médio Completo
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Professor de
Geografia
Professor de
História
Professor de
Inglês
Professor de
Educação Física
Professor de
Educação
Artística
Professor de
Ensino de
Informática I
Professor de
Música I

Hora/aula

17,15

DPME

Licenciatura Plena

Hora/aula

17,15

DPME

Licenciatura Plena

Hora/aula

17,15

DPME

Licenciatura Plena

Hora/aula

17,15

DPME

Nível Superior/CREF

Hora/aula

17,15

DPME

Licenciatura Plena

Hora/aula

17,15

DPME

Hora/aula

17,15

DPME

Médico
Plantonista
Médico
Urologista
Médico
Ginecologista
Psicólogo

Hora/plantão

67,05

DPMS

2º Grau
Completo/Magistério/Conhecim
entos em Informática
2º Grau
Completo/Magistério/Conhecim
entos Musicais
Nível Superior/CRM

20 horas
semanais
20 horas
semanais
30 horas
semanais
30 horas
semanais
30 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais

4.026,69

DPMS

Nível Superior/CRM

4.026,69

DPMS

Nível Superior/CRM

3.573,92

DPMS

Nível Superior/CRP

3.573,92

DPMS

Nível Superior/COREN

3.573,92

DPMS

Nível Superior/Especialização

1.360,15

DPMS

916,67

DPMS

1.185,71

DPMS

Habilitação Classe “C”/ Curso
Condutor de Emergência
Primeiro Grau Incompleto ou
experiência
1º Grau Completo

Enfermeiro
Fisioterapeuta
Motorista de
Ambulância
Auxiliar de
Serviços na Saúde
Recepcionista

DAS INSCRIÇÕES
1.

O candidato interessado deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Alumínio –
www.aluminio.sp.gov.br no período de 04 a 16 de dezembro de 2015, devendo
clicar no banner “Processo Seletivo 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:
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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 professores habilitados e os estudantes do último ano da graduação 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:
- Primeiros os habilitados, depois os estudantes do último ano de graduação.
3. Os documentos que comprovem os requisitos exigidos para ingresso no emprego,
deverão ser apresentados no ato da contratação.
2.1 – 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 Desenvolvimento 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 Educação
Nacional e suas Alterações.
- Didática Geral
- Atualidades da cidade de Alumínio
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- Lei municipal nº 711/2002 – Plano de Carreira e Empregos do Magistério
Público de Alumínio e suas alterações.
- Lei Complementar Municipal nº 01/2011 – Planos de Cargos, Salários 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 Educacional 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, classificação Tonica das silabas.
MATEMATICA: Números inteiros: operações e propriedades, números racionais,
representação fracionaria e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples. 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-DENATRAN (Sinalizações, em vigor até a data de publicação do Edital).
Mecânica de veículos. Direção defensiva. Noções em primeiros socorros.
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, cabeçalhos, parágrafos, fontes,
colunas,marcadores, simbólicos, e numéricos, tabelas, impresao, controle de quebras,
numeração, de paginas, legendas, índices, inserção de objetos, capôs predefinidos, caixas de
texto. MS-EXCCEL 2003: estrutura 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
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numeração de paginas, obtenção de dados externos,classificação e dados. MSPOWERPONTI 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 paginas 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 tipos de textos (literários e
não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação.
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
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 ponderada. 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, volume, 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 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. MSExcel 2003: 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 2003: estrutura básica
das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções
de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões
de ação, animação e transição entre slides.
INSPERTOR DE ALUNO: Estatuto da Criança e do Adolescente.
11. As provas para o emprego de Medico Urologista, Médico Ginecologista, Médico
Plantonista, Psicólogo, Fisioterapeuta e Enfermeiro, versarão sobre conhecimentos
teórico e específico como segue:
CONHECIMENTOS GERAIS
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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, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as seguintes
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 outras 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 implícita; identificar a ideia central de um texto;
estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma
palavra 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 conhecimentos 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, sílaba, 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: classificação, flexões nominais e
verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções
sintáticas; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação 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. Pontuação: 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 processo 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, finalidades e estratégias de avaliação. Conceitos de eficácia,
eficiência e efetividade. Aspectos gerais e conceitos de Qualidade em Serviços de Saúde.
Política Nacional de Medicamentos. Auditoria dos procedimentos 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
Técnicas do SIA e SIH/2003. Manual do Sistema de Informações Hospitalares. Bases
Técnicas para Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade – APAC – ONCO.
Orientações Técnicas para Aplicação 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 Médicas. Sistema de Informação na Auditoria. Gestão de
Convênios. Políticas e Mercado de Saúde no Brasil. Legislação e Ética na Auditoria em
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Saúde. Gestão da Qualidade na Saúde. Prontuário. Anotações de Enfermagem. Auditoria em
Enfermagem. Avaliação dos indicadores de saúde. Conceitos Básicos de Epidemiologia.
Desenhos de pesquisa 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: Conhecimentos Específicos:
Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário; Propedêutico urológico; Litíase
e infecções do trato geniturinário; Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário.
Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino; Bexiga
neurogênica; Doenças vasculares do aparelho geniturinário; Tuberculose do aparelho
geniturinário; Doenças específicas dos testículos; Doenças sexualmente transmissíveis;
Disfunção erétil; Infertilidade; Código de ética Médica.
CONHECIMENTO ESPECIFICO GINECOLOGISTA: Fundamentos básicos da
medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da Assistência
ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médicopaciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos na área de formação:
Princípios da assistência à paciente. Anatomia e embriologia. Dismenorreia e tensão prémenstrual. Hemorragia uterina disfuncional. Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS.
Amenorreias. Endometriose. Síndrome dos ovários policísticos. Infertilidade. Doença
inflamatória pélvica. Incontinência urinária. Prolapso genital e distúrbios do assoalho
pélvico. Contracepção. Climatério. Doenças benignas e malignas da mama. Neoplasias
malignas do colo e corpo uterino, vagina e ovários.
CONHECIMENTO ESPECIFICO PSICÓLOGO : Política de Saúde Mental; Reforma
psiquiátrica 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.
Envelhecimento e subjetividade. Teoria das neuroses, psicoses e perversões. Noções de
epidemiologia em saúde mental. Defi ciência mental. Drogadição; álcool, tabagismo, crack,
outras drogas e redução de danos. Noções de testes psicológicos. Cuidados paliativos e
tanatologia. Fundamentos básicos das intervenções grupais. Psicodinâmica 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 cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, 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
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úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e
colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatiastóxicas hepática crônica. Doenças
renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica e litíase
renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e
nódulos tireoidianos. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias e gota.
Doenças infecciosas e terapia antibiótica.
Exames complementares invasivos e
não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. Controle
de infecções hospitalares. Doenças neurológicas, AVC, polirradiculoneurites, polineurites e
doenças periféricas. Doenças degenerativas e infecciosas do SNC.
CONHECIMENTO ESPECIFICO FISIOTERAPEUTA: Fundamentos de Fisioterapia ,
Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas,
neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento dos
princípios básicos da cinesiologia; Exame clínico, físico, semiologia, exames
complementares e plano de trabalho em fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos,
indicações e contra-indicações de termoterapia, crioterapia, hidroterapia, massoterapia,
mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, eletroterapia, manipulação vertebral;
Fisioterapia em traumatologia, ortopedia 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 pneumologia; fisioterapia respiratória: fisioterapia
pulmonar; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do sistema respiratório;
Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças relacionadas ao
trabalho, práticas preventivas no ambiente de trabalho; Assistência fisioterapêutica
domiciliar; Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção, Código de ética e legislação
profissional.
DAS PROVAS
12. As provas de conhecimento teórico e específico serão realizadas no dia 20 de
dezembro de 2015, com duração de 04 (quatro) horas.
Local: Escola Municipal Professora “Isaura Kruger”, Avenida Santiago, 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.

Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia - CEP 18125-000
Fone (011) 4715-5500 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br -C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57

16. Data da prova Prática (Emprego de Motorista de Ambulância): 09 de janeiro de
2016.
Local: Paço Municipal, Av. Engenheiro Antonio de Castro Figueirôa, 100 – Vila
Santa Luzia, das 08h30min até às 12 horas.
17. O GABARITO da prova estará disponível no site www.aluminio.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 Mural do Paço Municipal.
DOS RECURSOS
19. Será admitido recurso quanto ao resultado das provas e da classificação.
20. O prazo para interposição de recursos será de 03 (três) dias úteis a partir da
publicação das notas e da classificação, no horário das 09 à 16 horas, com o devido
protocolo geral, na recepção da Prefeitura Municipal de Alumínio.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de dezembro de 2015.
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