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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA 

Estado de São Paulo 
 

                                            ANEXO I – DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO, REQUISITOS E CONTEÚDOS. 
 

I - EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL 
CARGO: 1.01 – MERENDEIRA – 02 VAGAS 
PRÉ-REQUISITOS: 1º Ciclo Ensino Fundamental 
VENCIMENTOS: R$ 440,16 – mensais e demais direitos e benefícios previstos em lei. 
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais. 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Atua nas diversas cozinhas da rede de ensino, preparando e servindo refeições, recebendo e armazenando 
alimentos, serve merenda aos alunos, efetua a limpeza da cozinha e utensílios, efetua o armazenamento dos alimentos, controlando utilização e 
necessidade de reposição. Atribuições Típicas: 

I. Efetua o preparo de merenda, observando horários determinados para café, almoço, lanche e jantar, fervendo leite, coando café, 
preparando sucos, lavando e cortando ingredientes, colocando tempero, verificando grau de cozimento, etc., visando o fornecimento de 
alimentação às crianças, de acordo com orientação da nutricionista; 

II. Serve merenda aos alunos, colocando em recipientes próprios as porções, fornecendo talheres, etc.; 
III. Efetua a limpeza da cozinha e utensílios, lavando chão, fogão, panelas, pratos, etc., visando mantê-los limpos e higiênicos; 
IV. Recebe os alimentos para a merenda, verificando quantidade e qualidade dos gêneros, registrando entradas e saídas; 
V. Armazena os alimentos, acondicionando-os em locais e recipientes próprios, visando mantê-los em bom estado de conservação; 
VI. Elabora relação de materiais, discriminando a quantidade e tipo de produto necessários, visando a continuidade dos serviços; 
VII. Executa outras atividades correlatas. 

 
Conteúdo Programático 
PORTUGUÊS: 10 Questões 
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação. Substantivo e adjetivo: 
flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância 
verbal e nominal. Crase. Regência. 
 
 

MATEMÁTICA: 10 Questões 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e 
proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS e ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 20 Questões 
Ética e cidadania, Relações humanas no trabalho. Notícias sobre os temas sócio-econômico; políticos e esportivos da atualidade, veiculadas pela 
imprensa escrita, falada e televisiva.  
Noções gerais de higiene, Preparação de alimentos, Estocagem e Acondicionamento de Produtos alimentícios e de limpeza; Prevenção de 
acidentes, Primeiros socorros; Noções gerais de organização e disciplina geral, Conhecimentos básicos de utensílios próprios e sobre a rotina do 
trabalho, compatível com a função. 
 
CARGO: 1.02 – RECEPCIONISTA – 01 VAGA 
PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental Completo 
VENCIMENTOS: R$ 541,60 – mensais e demais direitos e benefícios previstos em lei. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Atende ao público nas Unidades Administrativas da Prefeitura. Atribuições Típicas: 

I. Presta atendimento ao público nas Unidades Administrativas da Prefeitura, segundo determinações da chefia imediata; 
II. Preenche e separa fichas e prontuários de pacientes, visando entregá-los ao médico quando da realização do atendimento; 
III. Atende e efetua as chamadas telefônicas da recepção, anotando recados e agendando consultas e atendimentos; 
IV. Executa outras funções correlatas. 
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Conteúdo Programático 

 MATEMÁTICA – 05 Questões 
Operação no conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Proporcionalidade: razão, proporção, regra de 
três simples. Introdução à Estatística: Gráficos, média aritmética, média aritmética ponderada. Equações do 1º grau. Sistemas de equações do 1º 
grau com duas variáveis; Resolução de problemas.  
 

PORTUGUÊS – 10 Questões 
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação. Flexão do substantivo e adjetivo. Conjugação e CARGO 
do verbo. Classificação, CARGO e colocação de pronomes. CARGO da preposição e da conjunção - relações que estabelecem. Advérbio. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase. Figuras de linguagem. Análise sintática: termos da oração. 
 

 

CONHECIMENTOS INFORMÁTICA: 05 questões 
1. Conceitos básicos de operação de microcomputadores; 2. Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente DOS/Windows; 3. 
Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 4. Conceitos de Internet; 
 4.1. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet; 4.1 Ferramentas e 
aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; 5. Conceitos básicos e modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS, BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 Questões 
Ética e cidadania, Relações humanas no trabalho. Notícias sobre os temas sócio-econômico; políticos e esportivos da atualidade, veiculadas pela 
imprensa escrita, falada e televisiva. Localidades geográficas e fatos históricos; Noções gerais de higiene. Prevenção de acidentes, Primeiros 
socorros; Noções gerais de organização, Redação, Arquivo e disciplina geral, Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a 
função. 
 

II - EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DO NÍVEL MÉDIO 
 

CARGO: 2.01 – AJUDANTE DE SAÚDE / ODONTOLOGIA – 02 VAGAS 
PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio Completo 
VENCIMENTOS: R$ 457,37 – mensais e demais direitos e benefícios previstos em lei. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Assessora nas atividades dos consultórios dentários do município, auxiliando os odontólogos na manipulação dos 
materiais de uso odontológico e na orientação da higiene bucal, a fim de cuidar da saúde bucal dos cidadãos. Controla e orienta os pacientes e 
respectivos acompanhantes na marcação de consultas odontológicas, bem como desenvolve todo acompanhamento individual do paciente, através 
do preenchimento de fichas e controle de arquivo. Cuida para que as dependências do serviço odontológico estejam devidamente organizadas e em 
harmonia. Atribuições típicas 

I. Recebe, registra e encaminha pacientes para atendimento odontológico; 
II. Preenche fichas com dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informações odontológicas; 
III. Informa os horários de atendimento e agenda consultas, pessoalmente ou por telefone; 
IV. Controla fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, organizando-os e mantendo-os atualizados, para 

possibilitar ao médico ou odontólogo consulta-los; 
V. Providencia a distribuição e a reposição de estoques e medicamentos, de acordo com orientação superior; 
VI. Recebe, registra e encaminha material para exame de laboratório; 
VII. Auxilia o odontólogo no preparo do material a ser utilizado na consulta; 
VIII. Lava e esteriliza todo material odontológico; 
IX. Prepara o paciente para o atendimento odontológico; 
X. Zela pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; 
XI. Executa outras atividades correlatas. 

 

Conteúdo Programático 
PORTUGUÊS: 10 Questões 
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação. Substantivo e adjetivo: 
flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância 
verbal e nominal. Crase. Regência. 
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MATEMÁTICA: 10 Questões 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e 
proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS, BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 Questões. 
Ética e cidadania, Relações humanas no trabalho. Notícias sobre os temas sócio-econômico; políticos e esportivos da atualidade, veiculadas pela 
imprensa escrita, falada e televisiva. Localidades geográficas e fatos históricos; Noções gerais de higiene. Prevenção de acidentes, Primeiros 
socorros; Noções gerais de organização e disciplina geral; Materiais odontológicos (utilização, preparo, manipulação, acondicionamento). 
Equipamento e instrumental (utilização, preparo, limpeza, esterilização / desinfecção, acondicionamento, funcionamento, lubrificação, manutenção e 
conservação).  
Constituição Federal (art. 196 a 200); Emenda Constitucional nº 29; 
Diretrizes e bases da Implantação do SUS; Organização da Atenção Básica de Saúde; Política Nacional de Saúde. 
Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996 - Norma Operacional da Assistência (NOAS-SUS/ 2002) - Pacto Pela Saúde-Consolidação do SUS 
e suas Diretrizes Operacionais; Portaria 399/SUS de 22/02/2006.  
Guia de Vigilância Epidemiológica-5ª edição. 2004.  
 
 
CARGO: 2.02 – MONITOR EDUCACIONAL – 10 VAGAS 
PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio Completo 
VENCIMENTOS: R$ 541,60 – mensais e demais direitos e benefícios previstos em lei. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Atua nas Escolas do Município (Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental), recebendo os alunos, em 
atividades educacionais, de recreação, higiene, atividades culturais e cívicas, etc.. Administra medicamentos, conforme orientação dos pais. 
Participa do processo de avaliação dos alunos. Atribuições Típicas: 
 

I. Recebe os alunos à entrada do Estabelecimento, orientando-os a se conduzirem de forma disciplinada; 
II. Verifica as cadernetas dos alunos, quais as recomendações dos pais, a respeito da administração de medicamentos ou de regime 

alimentar ou outra informação e procede conforme anotações verificadas; 
III. Auxilia na distribuição das refeições aos alunos conforme a idade, orientando seus hábitos alimentares e higiênicos, postura a mesa ou 

outros comportamentos; 
IV. Acompanha os alunos de menor idade, durante o repouso, observando o comportamento e as reações de cada um, para fins de 

avaliação; 
V. Acompanha os alunos que se acidentam ou que adoecem, até o Pronto Socorro ou até suas casas, conforme o caso; 
VI. Acompanha os alunos à saída do Estabelecimento, controlando a disciplina e a ordem, entrega-os para os responsáveis, devidamente 

reconhecidos ou identificados; 
VII. Dá apoio aos professores, acompanhando os alunos nas atividades culturais, cívicas e de recreação, jogos e brincadeiras, orientando-se 

pelos princípios da psicologia infantil; 
VIII. Participa de reuniões técnicas com professores e a Direção do Estabelecimento, com vistas a avaliar o desenvolvimento dos alunos; 
IX. Executa outras tarefas correlatas. 

 

Conteúdo Programático 
PORTUGUÊS: 10 Questões 
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação. Substantivo e adjetivo: 
flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância 
verbal e nominal. Crase. Regência. 
 

MATEMÁTICA: 10 Questões 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e 
proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS, BÁSICOS e ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 20 Questões. 
Ética e cidadania, Relações humanas no trabalho; Noções gerais de higiene. Prevenção de acidentes, Primeiros socorros; Noções gerais de 
organização e disciplina geral; Conhecimentos específicos da função, atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. 
Conteúdo Bibliográfico Sugerido 
BRASIL “Constituição da República Federativa do Brasil” – Com as Emendas Constitucionais. (Dos Direitos e Garantias Fundamentais – Art. 5º a 
11; - Da Organização do Estado – Art. 29 a 41; Da Organização dos Poderes – Art. 59 a 83; Da Ordem Social – Art. 205 e 232). 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE Lei nº 8.069/90 – Art. 1 a 18. 
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III - EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DO NÍVEL SUPERIOR 
3.01 – COORDENADOR PEDAGÓGICO – 02 VAGAS 
PRÉ-REQUISITOS: Licenciatura Plena em Pedagogia. 
VENCIMENTOS: R$ 1.457,57 – mensais e demais direitos e benefícios previstos em lei. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 
 
3.02 – PROFESSOR – 07 VAGAS 
PRÉ-REQUISITOS: Licenciatura Plena em Pedagogia. 
VENCIMENTOS: R$ 1.172,44 – mensais e demais direitos e benefícios previstos em lei. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 
 
3.03 – PROFESSOR – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – 02 VAGAS 
PRÉ-REQUISITOS: Licenciatura Plena em Educação Artística. 
VENCIMENTOS: R$1.289,60 – mensais e demais direitos e benefícios previstos em lei. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 
  
3.04 – PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA – 01 VAGA 
PRÉ-REQUISITOS: Licenciatura Plena em Educação Física. 
VENCIMENTOS: R$ 1.289,60 – mensais e demais direitos e benefícios previstos em lei. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 
 

3.05 – TERAPÊUTA OCUPACIONAL – 01 VAGA 
PRÉ-REQUISITOS: Nível superior Completo em Terapia Ocupacional. 
VENCIMENTOS: R$ 1.545,74 – mensais e demais direitos e benefícios previstos em lei. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – EMPREGOS DO NÍVEL SUPERIOR 
 
 

3.01 – COORDENADOR PEDAGÓGICO: Coordena o desenvolvimento de atividades de apoio administrativo e pedagógico da rede municipal de 
ensino. Atribuições Típicas: 

I. Orienta no controle de dados funcionais da rede municipal de ensino, na observância dos critérios e cronogramas estabelecidos pelo 
Departamento de Educação; 

II. Avalia o cumprimento dos objetivos e metas propostos pelo Departamento; 
III. Acompanha o aprimoramento pedagógico dos profissionais da rede municipal de educação; 
IV. Coordena a preparação e controla o cronograma das aulas; 
V. Coordena e orienta na elaboração das avaliações a serem aplicadas aos alunos; 
VI. Executa outras tarefas correlatas. 

 
PROFESSORES (3.02: Professor; 3.03:Professor de Educação Artística e 3.04:Professor de Educação Física). 
3.02 – Professor: Atua em escolas da rede Municipal de ensino: infantil e fundamental, desenvolvendo atividades de planejamento, execução e 
avaliação, de acordo com os princípios psico-pedagógicos, com vista ao desenvolvimento integral dos educandos. Atribuições Típicas: 

I. Participa do planejamento das atividades pedagógicas, sob a orientação do Diretor de Escola, observando princípios e teorias 
pedagógicas da educação atual, bem como diretrizes e políticas oficiais da educação; 

II. Elabora planos de aula, especificando atividades a serem desenvolvidas em classe pelos alunos; 
III. Prepara os alunos e participa de atividades recreativas, extracurriculares, festividades e comemorações cívicas previstas no plano de 

ensino; 
IV. Registra suas observações a respeito da conduta e do desenvolvimento de cada aluno, nas “Fichas Psico-Pedagógicas Individuais” ou no 

Diário de classe, bem como prepara relatórios, quando necessário, com vistas à avaliação de cada criança e do plano de ensino; 
V. Participa de reuniões com os pais dos alunos, apresentando dados referentes ao desenvolvimento dos mesmos, esclarecendo dúvidas 

existentes, informando quais as responsabilidades do professor, do aluno e da família, visando a integração comunidade-escola; 
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VI. Participa da elaboração do planejamento escolar anual, apresentando sugestões de atividades e desenvolvimento de seu conteúdo; 
VII. Executa outras tarefas correlatas. 

 
3.03 - Professor Educação Artística: Ministra aulas de Educação Artística na rede municipal de ensino. Atribuições Típicas: 

I. Ministra aulas de Educação Artística na rede municipal de ensino, visando que os alunos desenvolvam noções básicas de arte; 
II. Participa da elaboração do plano escolar anual; 
III. Elabora os documentos correspondentes à sua atuação profissional; 
IV. Executa outras tarefas correlatas. 

3.04 - Professor de Educação Física: Promove na área escolar a prática de exercícios físicos e de jogos em geral, ensinando e orientando os 
alunos. Orienta tecnicamente, as diversas equipes esportivas. Orienta as providências quanto a transporte e alojamento para as equipes. 
Atribuições Típicas: 

I. Promove a prática de exercícios físicos e de jogos em geral, na rede municipal de ensino; 
II. Ensina os princípios e regras das atividades esportivas, orientando a execução das mesmas, para possibilitar o desenvolvimento 

harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e mentais dos alunos; 
III. Elabora o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e capacidades e nos objetivos visados, 

coordenando a execução dessas atividades; 
IV. Atua como técnico de equipes que representam o Município, em competições esportivas de âmbito estadual em diversas modalidades; 
V. Planeja e desenvolve o treinamento das equipes, quer na sua parte de fundamentos, quer na sua parte tática, quer na sua parte de 

preparação física; 
VI. Orienta e participa da organização dos jogos, no que diz respeito ao transporte, material esportivo, alojamento, alimentação, etc., para os 

atletas; 
VII. Executa outras tarefas correlatas. 
 
3.05 - TERAPÊUTA OCUPACIONAL: Auxilia na reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas ou psíquicas, promovendo 
atividades para ajudá-los na recuperação e integração social. Realiza análise minuciosa na condição ocupacional dos pacientes para 
propor terapias adequadas para cada caso. Redefinem objetivos ou reorientar o tratamento de acordo com as avaliações realizadas, 
procedendo à orientação necessária ao paciente e familiares. Planeja trabalhos recreativos, criativos e manuais, individuais ou em 
grupos, que possibilitem uma forma de comunicação não verbal e uma adequada relação terapeuta e paciente. Participa de campanhas 
preventivas. Zela pela conservação dos aparelhos e instrumentos de sua utilização. 
Atribuições Típicas: 
 

I. Trata o paciente psiquiátrico através da atividade, objetivando estruturar oportunidades para o desenvolvimento de relações mais 
satisfatórias, possibilitar a liberação ou sublimação de impulsos emocionais, favorece a participação em atividades individuais grupais 
(grupo de neuróticos, psicóticos, alcoolistas, toxicofílicos, familiares, orientação); 

II. Restaura a função física, amplitude articular, aumentar a força muscular, coordenação à resistência. Reabilitação em pacientes com 
disfunções neurológicas, sensoriais, ortopédicas, promovendo melhora no quadro motor, diminuindo possíveis contraturas dolorosas, 
aumentando sua independência, melhorando assim, sua qualidade de vida; 

III. Desenvolve e orienta as atividades da vida diária, tais como alimentação, a escrita, o vestir/despir, a higiene pessoal e, quando 
necessário, adaptar equipamentos e utensílios domésticos e próteses; 

IV. Desenvolve tolerância ao trabalho e à manutenção de habilidades especiais pela profissão do paciente; 
V. Atendimento preventivo: prevenção e saúde do trabalhador; 
VI. Favorece a vocação pré-vocacional, determinar a capacidade física e mental do paciente, seus interesses, habilidades e hábitos de 

trabalho; 
VII. Identifica precocemente e trata de crianças de risco através de estimulação sensorial, ou de técnicas que favorecem o desenvolvimento 

infantil; 
VIII. Trata de disfunção de precepto-cognitiva motora e ou de distúrbios de aprendizagem; 
IX. Atendimento a pacientes portadores de HIV (disfunções psicológicas/físicas) e familiares; 
X. Grupo de orientação e prevenção a adolescentes (HIV, drogas, gravidez precoce); 
XI. Grupo de gestantes: orientando quanto ao desenvolvimento de sua imagem corporal e cuidados com o bebê; 
XII. Grupo de terceira idade: manutenção física, adaptações no ambiente-barreiras arquitetônicas; aspectos emocionais, expectativas e 

frustrações; 
XIII. Participa de equipe multidisciplinar na elaboração de programas individuais e institucionais e, através de coleta de dados, possibilita a 

execução dos itens acima descritos; 
XIV. Elabora, com as autoridades competentes, na organização, implantação e execução de projetos de educação e saúde pública que visem 

à prevenção e promoção da saúde na área afim; 
XV. Executa outras tarefas correlatas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRÁFICO – EMPREGOS DO NÍVEL SUPERIOR 
Conteúdo Comum para PROFESSOR (todos) e COORDENADOR PEDAGÓGICO. 

>> Matemática: 10 Questões: Operação no conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 
Múltiplos e divisores de um número inteiro. Máximo divisor comum (MDC) e Mínimo múltiplo comum (MMC) de um número natural. 
Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples. Introdução à Estatística: Gráficos, média aritmética, média aritmética 
ponderada. Geometria: sólidos geométricos, polígonos e ângulos. Sistemas de medidas decimais: medidas de comprimento (perímetro), 
de superfície, de capacidade, de volume e de massa: medidas de tempo. Equações do 1º grau. Sistemas de equações do 1º grau com duas 
variáveis; Resolução de problemas. 
>> Português: 10 Questões: 
Texto - unidade de sentido: estrutura, tipologia, coesão e coerência textual. Interpretação e compreensão; Fonema, sílaba, divisão 
silábica, ortoépia, prosódia, uso do hífen, acentuação, ortografia; Morfologia - Estrutura e formação das palavras; classe das palavras: 
variáveis e invariáveis; Sintaxe -    Frase, oração e período composto por coordenação e subordinação;  Termos da oração - essenciais, 
integrantes e acessórios; Concordância Verbal e nominal; Colocação Pronominal; Regência verbal e nominal; Pontuação e Uso da crase; 
Níveis de Linguagem; Linguagem denotativa e conotativa; Valor semântico de uma palavra: sinônima, antônima, parônima, homônima e 
polissemia; Figuras de linguagem; vícios de linguagem: cacofonia, arcaísmo, barbarismo, vulgarismo. 

>> Pedagógicas: - 10 Questões:  
a) Referências Legais 
Lei Federal nº 9394/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional 
Lei Federal nº 8069/90 – Dispões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
Lei 11.274/2006 – Institui o Ensino Fundamental de 9 anos 
b) Obras 
- ALARCÃO, ISABEL – Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Editora Cortez, 2005. 
- FREIRE, PAULO – Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa – Editora Paz e   Terra, 2003. 
 
>> Específicas por cargo – 10 Questões 
 

3.01 - COORDENADOR PEDAGÓGICO - Bibliografias sugeridas: 
DIAS, José A. (Trad/Adap). Gestão da escola fundamental. Cortez/UNESCO, 2005; 
FERREIRA, Naura S. C. (org). Formação continuada e gestão de educação. Cortez Edit., 2003. 
VASCONCELOS, Celso dos S. Coordenação do trabalho pedagógica: do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. Ed. Libertad, 
2005. 
 
3.02 - PROFESSOR - Bibliografias sugeridas: 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 1ª a 4ª séries do Ensino 
Fundamental; Vol. 1 a 10 Brasília: MEC/SEF, 1997 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Educação Infantil.  
Brasília: MEC/SEF, 1997. 
KISHIMOTO, Tizuko M. (org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. Ed. Cortez, 2003. 
LERNER, Delia – Ler e Escrever na Escola: o real, o possível e o necessário - Porto Alegre: Artmed Editora, 2002. 
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos. Educação Infantil: fundamentos e métodos. Ed. Cortez, 2007. 
 
3.03 – PROFESSOR - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - Bibliografias sugeridas: 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Educação Artística.  
Brasília: MEC/SEF, 1997 
FERRAZ, Mª Heloísa e FUSARI; REZENDE, Maria F. Metodologia do ensino de arte. Edit. Cortez, 1999. 
MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, Maria Terezinha Telles. Didática do ensino de arte: a língua do mundo – poetizar, fruir e 
conhecer a arte. Edit.  FTD, 1998. 
 

3.04 – PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA - Bibliografias sugeridas: 
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física: 5ª a 8ª 
série do Ensino Fundamental MEC/SEF, 1998. 
BROTTO, Fábio Otuzi. Jogos Cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício de convivência. Santos: Projeto Cooperação, 2001. 
BREGOLATO, Roseli Aparecida. Cultura corporal da ginástica, vol. 2. Ícone Editora, 2005; Cultura corporal do jogo, vol. 4. Ícone Editora, 2005. 
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3.05 – TERAPÊUTA OCUPACIONAL 
Conteúdo Programático e Bibliográfico: 40 questões 
Desenvolvimento infantil, Condições adequadas para realização de entrevistas, Relação paciente – Terapeuta, Síndrome da adolescência normal, 
O brincar: teoria, atividade criativa e busca do Eu, Fundamentos teóricos de grupos, Prática dos grupos operativos, Conceito de Psicopatologia, 
Funções Psíquicas e suas alterações, Historia do desenvolvimento da saúde mental no Brasil, Novas diretrizes de atendimento do usuário de saúde 
mental. 
 
 

LEGISLAÇÃO 
Constituição Federal (art. 196 a 200); Emenda Constitucional nº 29; 
Diretrizes e bases da Implantação do SUS; Organização da Atenção Básica de Saúde; Política Nacional de Saúde. 
Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996 - Norma Operacional da Assistência (NOAS-SUS/ 2002) - Pacto Pela Saúde-Consolidação 
do SUS e suas Diretrizes Operacionais; Portaria 399/SUS de 22/02/2006.  
Guia de Vigilância Epidemiológica-5ª edição. 2004.  
-- Lei nº 8142 de 28 de setembro de 1990; -  Manual para organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde;  
-  Lei 8.080/ 1990 - Lei 8142/ 1990 
Fonte: www.saude.gov.br.; 
Conhecimento Específico: Bibliografias Sugeridas 

Terapia ocupacional - Berenice Rosa Francisco.Editora Papirus – Campinas. Entrevista de Ajuda.Alfred Benjamin.Ed. Martins Fontes. Como 
Trabalhamos com Grupos David E. Zimerman, Luiz Carlos Osório colaboradores.Ed. Artes Médicas - Manuais de Psiquiatria Infantil: J. Ajuria 
Guerra Adolescência Normal: Arminda Aberastury-Mauricio Nobel - Ed. Artes Médicas -  Psicopatologia e Semiologia dos transtornos 
mentais: Paulo Dalgalarrondo – ed. Artes Médicas   -   Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde Mental-Cuidar Sim, Excluir Não  -   
Reabilitação Psicossocial, Ana Pitta -  Editora – Huzitec. 
Benetton, J. - Trilhas Associativas - Ampliando Recursos na Clínica da Psicose - CETO 1999. 
Benetton, M.J. - A Terapia Ocupacional como instrumento nas ações de saúde mental. Tese (Doutorado). Programa de Pós Graduação em Saúde 
Mental da Faculdade de Ciências Médicas, Universidades Estaduais de Campinas, 1994. 
Carlo, Marisya de BARTALOTTI, Celina. (org). Terapia Ocupacional no Brasil. Fundamentos e Perspectivas. São Paulo, Plexus Editora, 2001. 
FRANCISCO, Berenice R. Terapia Ocupacional. Campinas, SP: Papirus, 1988. 
HAGEDORN, Rosemary. Fundamentos da prática em terapia ocupacional, tradução por José Batista. São Paulo: Dynamis Editorial 
MAXIMINO, V.S. Grupos de atividades com pacientes psicóticos. São José dos Campos: UNIVAP, 2001. 
"Manual de Saúde Mental", Benedeto Saraceno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


