
PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 –  Centro - 14300-000 – (16) 3761-2999 

 

 

 

1 

 

 

 

 

EDITAL DE ABERTURA 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2018 
 

A Prefeitura Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão de Concurso 

Público, torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal a abertura de 

inscrições ao Concurso Público de Provas, que será realizado pelo INSTITUTO INDEC (Instituto 

Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação) para provimento de vagas e formação de 

cadastro reserva dos empregos públicos abaixo especificados, sob o regime da Consolidação das 

leis de Trabalho – CLT. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constante no 

presente instrumento e demais legislações pertinentes. 

 

I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 

EMPREGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Cód.  Empregos 

 

Vagas 
Horas/ 

Semanal 

Salário 

R$ 
Requisitos Básicos 

Valor de 

Inscrição 

R$ 

01 

 

Agente da Construção e 

Manutenção  

(Servente de Pedreiro) 

 

 

 

03+ 

*CR 

 

 

40 horas 

 

 

1.630,22 

 

 

 

 

Ensino Fundamental 

Completo 

 

 

35,00 

 

EMPREGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

Cód. Empregos 

 

Vagas 
Horas/ 

Semanal 

Salário 

R$ 
Requisitos Básicos 

Valor de 

Inscrição 

R$ 

02 

 

 

Agente de Educação 

Ambiental 

 

 

 

01+ 

*CR 

 

 

40 horas 

 

 

2.377,66 

 

 

 

Ensino Médio Completo 

e Curso Técnico na área.  

 

 

50,00 

 

03 

 

 

Instrutor de Trabalhos 

Manuais  

(Artesanato e Pintura) 

 

 

 

02+ 

*CR 

 

 

40 horas 

 

 

1.757,66 

 

 

Ensino Médio Completo 

e conhecimentos 

específicos na área 

 

 

 

50,00 

04 

 

Técnico em 

Contabilidade 

 

01+ 

*CR 

 

40 horas 

 

2.377,66 

 

 

Curso de Técnico em 

Contabilidade e Registro 

no CRC.  

 

50,00 
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EMPREGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR 
 

Cód. Empregos 

 

Vagas 
Horas/ 

Semanal 

Salário 

R$ 
Requisitos Básicos 

Valor de 

Inscrição 

R$ 

05 

 

 

Engenheiro Ambiental 

 

 

01+ 

*CR 

 

 

20 horas 

 

 

4.449,59 

 

Ensino Superior 

Completo em Engenharia 

Ambiental e registro no 

CREA.  

 

 

 

75,00 

 

06 

 

 

 

Engenheiro do Trabalho 

 

 

 

01+ 

*CR 

 

 

 

 

20 horas 

 

 

 

4.449,59 

 

Ensino Superior 

Completo em Engenharia 

com Especialização em 

Segurança do Trabalho e 

Registro no CREA  

 

 

 

75,00 

07 

 

Médico Pneumologista 

 

01+ 

*CR 

 

20 horas 

 

4.449,59 

Ensino Superior 

Completo em Medicina, 

com Especialização em 

Pneumologia e Registro 

no CRM 

 

75,00 

*CR = Cadastro Reserva. 

 

I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 

    DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1  Os cargos/funções, número de vagas, salários e os pré-requisitos são os estabelecidos no 

Quadro I do presente Edital e todas as informações do processo de execução, deste concurso 

público, estará disponível no site  www.institutoindec.com.br; 

1.1.1 O número de vagas ofertadas no Concurso Público poderá ser ampliado durante o prazo de 

validade do mesmo, desde que haja dotação orçamentária disponível e a abertura de vagas; 

 

1.2  O presente concurso público terá validade por 02 (dois) anos, a contar da data de sua 

homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período; 

 

1.3  O período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera obrigatoriedade para 

a Prefeitura Municipal de Batatais de contratar, neste período, todos os candidatos 

classificados;  

1.3.1 O aproveitamento dos classificados reger-se-á, exclusivamente, para atendimento das 

necessidades e de acordo com os procedimentos vigentes na Prefeitura Municipal de Batatais; 

1.3.2 O cadastro reserva será formado para suprir as vagas que surgirem dentro do prazo de 

validade deste concurso;  

 

1.4  Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de 

Brasília/DF. 

 

1.5   As provas serão realizadas na cidade de Batatais/SP. 
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II - DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições serão recebidas a partir da 00h00min horas do dia 22 de outubro às 

23h59min do dia 18 de novembro de 2018, exclusivamente no endereço eletrônico 

www.institutoindec.com.br  

 

2.1 INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1.1 As informações para realizar as inscrições nos respectivos cargos/funções que constam neste 

Edital estão apresentadas no Quadro I. 

2.1.2 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo, sob hipótese alguma, 

portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve verificar 

atentamente o código do cargo. 

2.1.3 As informações prestadas pelo candidato no formulário de inscrição serão de total 

responsabilidade do mesmo, cabendo a Prefeitura Municipal de Batatais o direito de excluir 

do Concurso Público aquele que não preenchê-las de forma completa e/ou forneça dados 

incorretos, ainda que o fato seja constatado posteriormente; 

 

2.2 INSCRIÇÕES PELA INTERNET 

2.2.2 O candidato interessado deverá acessar o site www.institutoindec.com.br, a partir das 

00h00min horas do dia 22 de outubro de 2018 às 23h59min do dia 18 de novembro de 

2018; 
2.2.3  Após as 24h do dia 18 de novembro de 2018, o formulário de inscrição não estará mais 

disponibilizado; 

2.2.4  Localizar, no site, o “link” correlato a este concurso; 

2.2.5  Ler o Edital, preencher o formulário de inscrição e imprimir o boleto bancário.  

 

2.3 DO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

2.3.1   O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição estabelecido no Quadro I até 

o dia 18/11/2018, conforme vencimento constante no Boleto Bancário;  

2.3.2   Para pagamento do valor da inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 

gerado até a data limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário da rede 

de atendimento bancário; 

2.3.3   O pagamento do valor correspondente à inscrição poderá ser efetuado em toda rede de 

atendimento bancário; 

2.3.4   Não serão recebidas, inscrições por depósito em caixa eletrônico, casas lotéricas, fax ou 

de forma condicional. 

2.3.5   Não haverá devolução da importância paga, ainda que constatada maior ou em duplicidade, 

nem isenção de pagamento do valor de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 

2.3.6   O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua quitação até a data de 

vencimento do boleto; 

2.3.7   A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação pelo Banco do pagamento do boleto. 

O boleto pago será o seu comprovante de inscrição. O candidato poderá acompanhar a 

situação da sua inscrição por meio do site do Instituto INDEC,  www.institutoindec.com.br 

na página do concurso público, a partir de 72 (setenta e duas) horas após a quitação do 

boleto bancário. Caso verifique a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato 

com o Instituto INDEC, Fone: (16) 3235-7701, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00;  

2.3.8   O Instituto INDEC e a Prefeitura Municipal de Batatais não se responsabilizam por 

solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica, falhas dos 

computadores, de comunicação ou bancárias, bem como qualquer outro fator que 

impossibilite a transferência de dados. 
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2.3.9   Uma vez verificadas falsidades de declarações ou irregularidades, será anulada, a qualquer 

tempo, a inscrição ou a prova do candidato, com encaminhamento da questão às autoridades 

competentes. 

2.3.10  A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação 

das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas 

normas legais pertinentes. 

 

2.4 DAS RESTRIÇÕES 

Não serão aceitas inscrições via postal, fac-símile, correio eletrônico transferência eletrônica, 

pagamento em caixa eletrônico, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento, depósito 

bancário em conta corrente, cheque ou por qualquer outra via que não a especificada neste 

Edital ou fora do período estabelecido. 

 

III - DA RESERVA DE VAGAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

3.1 Fica reservado um percentual de 5% (cinco por cento), para cada função, para pessoas com 

deficiência física e sensorial, no provimento de funções públicas, nos órgãos e entidades de 

Administração Pública Municipal, obedecendo ao princípio do Concurso Públicode provas ou de 

provas e títulos. 

 

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), a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco 

décimos), caso haja aumento do número de vagas para o cargo ou emprego. 

 

3.2 Consideram se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 

no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99. 

 

3.3 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 

Nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso Públicoem 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, e a nota mínima exigida para 

todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser 

requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de inscrição especial. 

 

3.4 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com deficiência, especificando-a 

na Ficha - Formulário eletrônico de Inscrição: 

 

a) O candidato deverá até o ultimo dia de inscrição, enviar via SEDEX cópia autenticada do 

Laudo Médico assinado por Médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina para 

o Instituto INDEC situado a Rua Bernardino de Campos n°. 1108 – Centro, Ribeirão Preto-SP, 

CEP. 14.015-130, atestando o número de registro do Médico na referida entidade de classe 

atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como, a provável causa da 

deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação da sua prova, informando também, o 

seu nome, o número do documento de identidade (RG), (CPF) E Município onde será realizado o 

Processo Seletivo. 

b) Solicitação da prova especial, sala de fácil acesso, ou outras condições, deverão estar claramente 

descritas no pedido do candidato. 
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3.5 Aos deficientes visuais, que necessitarem de prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da 

prova; auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito ou no sistema Braile deverá requerê-la 

até o ultimo dia de inscrição, por meio de SEDEX para o Instituto INDEC situado a Rua 

Bernardino de Campos n°. 1108 – Centro, Ribeirão Preto-SP, CEP. 14.015-130. Os candidatos que 

não o fizerem até o termino das inscrições, seja qual for o motivo alegado não terão a prova 

especial preparada. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da 

prova, reglete e punção ou maquina especifica, podendo ainda, utilizar-se de soroban. 

 

3.6 O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste 

Edital, não poderão impetrar recurso em favor de sua situação, bem como não terá sua prova 

especial preparada, seja qual for o motivo alegado. 

 

3.7 Após o prazo de inscrição fica proibida qualquer inclusão de candidato na lista específica de 

pessoa com deficiência. 

 

3.8 A publicação do resultado final do Concurso Públicoserá feita em duas listas, contendo a 

primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a de pessoa com deficiência, e a segunda 

somente a pontuação destes últimos. 
 

3.9 Ao ser convocado para investidura no emprego público, o candidato deverá se submeter á 

exame médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a 

qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o 

exercício da função. 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. 

 

IV - DAS PROVAS 

 

   O Concurso Público constará de provas da seguinte forma:  

 

4.1  Prova escrita, sendo Eliminatória e Classificatória, sob a forma de 40 (quarenta) questões de 

múltipla escolha, com um peso de 2.5 (dois pontos e meio) cada questão. 

 

4.2  A prova será apresentada sob forma de testes de múltipla escolha, com 04 (quatro) 

alternativas em conformidade com o Programa de Provas constante no Anexo I deste Edital, 

sendo somente uma correta. 

 

4.3  O Quadro II apresenta a relação dos cargos/funções e o respectivo número de questões 

relacionadas aos conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, bem como de português e 

matemática. 

 

QUADRO II – Provas e questões por Cargos/Função 

 

Cargo/Função Provas N° questões 

Agente de Educação 

Ambiental 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 

Total 
 40 
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Instrutor de Trabalhos 

Manuais  

(Artesanato e Pintura) 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 

Total  40 

Agente da Construção e 

Manutenção  

(Servente de Pedreiro) 

Língua Portuguesa 20 

Matemática 20 

Total  40 

Técnico em Contabilidade 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 

Total 40 

Engenheiro Ambiental 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 

Total 40 

Engenheiro do Trabalho 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 

Total 40 

Médico Pneumologista 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 

Total 40 
 

4.4  O tempo de duração das provas objetivas será de 02 (duas) horas, contadas a partir da 

autorização do fiscal para o início. 

 

4.5  As provas realizar-se-ão nesta cidade de Batatais às 09h00min do dia 16 de dezembro de 

2018, em local a ser oportunamente divulgado. 

 

4.6  Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com  30 (trinta) minutos de 

antecedência, munidos dos documentos originais (Cédula Oficial de Identidade ou Carteira 

expedida por Órgão ou Conselho de Classe ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social 

ou de Certificado de Reservista, ou Carteira Nacional de Habilitação modelo com foto), 

caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha; Somente será admitido na sala de provas, 

o candidato que estiver munido de Protocolo de inscrição e Cédula Oficial de Identidade ou 

de Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos Profissionais que tenham força de documento 

de identificação com foto ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de Certificado 

de Reservista. Como o documento não ficará retido será exigido a apresentação do 

ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 

 

a) Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a 

identificação do candidato; 

 

b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins; Boletim de Ocorrência, 

Protocolos, Certidão de Nascimento ou Casamento, Titulo Eleitoral, Carteira Nacional de 

Habilitação (emitida anteriormente à Lei n° 9.503/97 ou fora de sua validade), Carteira de 

Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada. 
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4.7  Autorizar-se-á ao candidato ausentar-se do recinto das provas durante a sua realização 

somente em condições especiais e acompanhados por um fiscal; 

 

4.8  O candidato poderá fazer uso de sanitários acompanhado de um fiscal, somente durante a 

realização da prova, não sendo permitido o uso após o termino de sua prova; 

 

4.9  Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude do 

afastamento, por qualquer motivo, do candidato da sala de prova; 

 

4.10  O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão de Respostas (Gabarito), com caneta de 

tinta preta ou azul, assinando-o. O preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) é de 

total responsabilidade do candidato; 

 

4.11  Não serão computadas questões não assinaladas ou assinaladas a lápis ou que contenham 

mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível, sendo atribuída nota 0 (zero) à 

questão. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas (Gabarito) por erro 

do candidato; 

 

4.12  O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá fazer junto ao fiscal de 

sala, que anotará na folha de ocorrência para posterior análise. 

 

4.13  O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação levando consigo o caderno 

de provas a partir dos últimos 30 (trinta) minutos do tempo destinado a realização de 

Exame. O Cartão de Resposta (Gabarito) será obrigatoriamente devolvido pelo candidato.  O 

preenchimento deverá ser feito de acordo com as instruções do cartão resposta. Não 

deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois 

qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do 

candidato. O candidato assumirá total responsabilidade pelo preenchimento do cartão 

resposta. Em nenhuma hipótese o caderno de questões será considerado para correção e 

respectiva pontuação; 
 
4.14  O candidato deverá permanecer em prova pelo tempo mínimo de 30 (trinta) minutos; 

 

4.15  Em hipótese alguma haverá segunda chamada, revisão de provas ou de resultados, em 

quaisquer das formas de avaliação, nas diferentes fases do concurso público, seja qual for o 

motivo alegado. O não comparecimento à prova excluirá o candidato automaticamente do 

Concurso Público. 

 

4.16  No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais 

relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o INDEC procederá à 

inclusão do referido candidato, antes do início das provas, fornecendo Folha de Respostas e 

Caderno de Provas, mediante a apresentação do comprovante de sua inscrição. 

 

4.17  A inclusão de que trata o item 4.16 será realizada de forma condicional, e será confirmada 

pelo INDEC, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a 

pertinência da referida inscrição. 

 

4.18  Considerada a impertinência da inscrição de que trata o item 4.16 a mesma será 

automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 

formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
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4.19  Não será admitida, em nenhuma hipótese, a entrada de retardatários no local da prova. 

 

4.20  A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 

levar um acompanhante, sendo este indicação de sua inteira responsabilidade. O 

acompanhante deverá possuir maioridade legal e permanecer em sala reservada para essa 

finalidade, sendo responsável pela guarda da criança e observar os seguintes aspectos; 

 Durante o período em que a candidata estiver amamentando, ela deverá permanecer no local 

designado pela Coordenação para este fim e, ainda, na presença de um fiscal, respeitando 

todas as demais normas estabelecidas neste Edital; 

 O acompanhante, que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local 

designado pela Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, 

inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular, bem como deverá 

apresentar um dos documentos previstos no item 4.6 para acessar e permanecer no local 

designado; 

 A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará as provas; 

 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

 

4.3   DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO DAS PROVAS 
 

    Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 

 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado; 

b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 

c) Não apresentar o documento de identidade exigido; 

d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrido o 

tempo mínimo estabelecido para permanência na sala; 

e) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 

impressos não permitidos; 

f) Estiver portando ou fizer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e/ou de 

comunicação como telefone celular, pager, máquina calculadora ou qualquer outro meio; 

g) Lançar mão de meios ilícitos para execução da prova; 

h) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

i) Não devolver integralmente o material recebido; 

j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

k) Agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer 

membro da equipe encarregada de aplicação de provas; 

l) Estiver fazendo uso de boné ou chapéu na sala de aula durante a realização das provas. 

 

V - DO JULGAMENTO DAS PROVAS  

 

5.1     DA NOTA DA PROVA 
 

5.2  As provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório serão avaliadas na escala de 0 

(zero) a 100 (cem) pontos.  

5.3  Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, no mínimo, a 50% (cinqüenta 

por cento) de pontos na prova. O candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% 

(cinqüenta por cento) na prova será inabilitado. 

5.4   A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: NP = (Na x 100) 
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Sendo:    Tq 

NP = Nota da prova         

Na = Número de acertos 

Tq = Total de questões da prova 

5.5  O candidato não aprovado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso. 

5.6  A pontuação relativa à questão eventualmente anulada será atribuída a todos os candidatos 

presentes à respectiva prova; 

 

5.7  CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

5.7.1 No caso de igualdade na Classificação Final, o desempate obedecerá, sucessivamente, aos 

seguintes critérios: 

5.7.2 Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 10.741/2003, 

sendo que será dada a preferência ao de idade mais elevada; 

5.7.3 O candidato que contar com maior idade; 

5.7.4 Maior número de acertos em conhecimentos específicos; 

5.7.5 Maior número de acertos em língua portuguesa; 

5.7.6 Maior número de acertos em matemática; 

5.7.7 Persistindo o empate, haverá sorteio juntamente com a Comissão Examinadora de Concurso 

Público. 

5.7.8 O ingresso no serviço público municipal obedecerá à ordem de classificação. 

 

VI - DA CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1      DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

 

6.1.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final, em lista de 

classificação por cargo/função. 

Serão elaboradas duas listas de classificação: uma geral, com a relação de todos os 

candidatos, inclusive de pessoa com deficiência e outra, apenas de pessoa com deficiência. 

6.1.2 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação 

no concurso público, valendo para esse fim, a homologação; 

6.1.3   O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço e telefones junto ao Instituto 

INDEC, durante o período da realização do Concurso e, após a homologação do resultado 

final do mesmo junto a A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais. 

 

VII - DOS RECURSOS 

 

          Caberá recurso: 

 

7.1  Do gabarito oficial da prova, dentro de dois (02) dias úteis, a contar da data da publicação; 

 

7.2  Da classificação, dentro de dois (02) dias úteis, a contar da data da publicação do edital de 

classificação, ou seja, do Resultado Final. 

 

7.3  Os recursos - Modelo Anexo II - deverão ser devidamente fundamentados e enviados 

via SEDEX exclusivamente, para o Instituto INDEC, situado a Rua Bernardino de 

Campos n°. 1108 – Centro, Ribeirão Preto/SP. CEP: 14.015-130, sendo considerado 

para tanto a data da postagem. 
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7.4  O recurso interposto fora do prazo previsto nos itens 7.1 e 7.2 deste Capítulo não serão 

conhecidos. 

 

7.5  Não serão aceitos recursos sem embasamento. 

 

7.6  No caso de deferimento de recurso interposto poderá ser alterada, eventualmente, a 

nota/classificação obtida pelo candidato e, consequentemente, alterações nas listas de 

classificação final; 

 

7.7  Será indeferido o recurso interposto fora do Modelo (Anexo II) e dos prazos estipulados 

neste edital; 

 

7.8   A interposição dos recursos não interfere o andamento regular do cronograma do Concurso; 

 

7.9  A Comissão constitui a última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 

razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

VIII - DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO 

 

8.1 A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente de 

classificação final por cargo, far-se-á pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de 

Batatais, obedecido o limite de vagas existentes, das que vagarem ou forem criadas, bem 

como disponibilidade orçamentária, dentro do prazo de validade deste Concurso Público. 

 

8.2 Após a convocação, no prazo de 03 (três) dias, ou de acordo com agendamento do 

Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura, os candidatos aprovados 

deverão se submeter à perícia médica para verificação de sua saúde física e mental para o 

exercício das atribuições do cargo, não cabendo qualquer recurso da decisão proferida pelo 

órgão médico designado pelo Município. 

 

8.3 No caso de pessoa co deficiência no prazo de 03 (três) dias após a convocação, ou de acordo 

com o agendamento do Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura, os 

candidatos aprovados deverão submeter-se a exame médico oficial para verificação da 

compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo, não cabendo 

qualquer recurso da decisão proferida pelo órgão médico designado pelo Município. 

 

8.4 A perícia será realizada no órgão médico a ser indicado pelo Município, preferencialmente, 

por especialista na área de deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido no 

prazo de 03 (três) dias contados do respectivo exame. 

 

8.5 O candidato, cuja deficiência não ficar configurada, ou quando esta for considerada 

incompatível com o cargo a ser desempenhado, será desclassificado, não cabendo qualquer 

recurso da decisão proferida pelo órgão médico designado pelo Município. 

 

8.6 O candidato, ou seu procurador terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da 

data da convocação, o que precederá a nomeação para manifestar seu interesse em assumir o 

cargo para o qual será designado. A omissão ou negação do candidato ou seu procurador, 

será entendido como desistência da contratação. Em caso de desistência o mesmo deverá 

assinar o termo de desistência, sendo excluído do referido Concurso Público. 
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8.7 A aprovação no Concurso Público não gera ao candidato, aprovado, o direito à contratação, 

ficando reservada a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais o direito de 

aproveitamento destes conforme critérios de necessidade e conveniência da Prefeitura como, 

por exemplo, em decorrência de condições técnicas de trabalho e de disponibilidade 

orçamentária. 

 

8.8 Da mesma forma, a aprovação não gera ao candidato o direito de escolha de seu local de 

trabalho; 

 

8.9 Será automaticamente eliminado do concurso o candidato classificado que, ao ser 

convocado, não apresentar os documentos exigidos no ato da admissão, sendo declarada 

nula a sua inscrição e todos os atos dela decorrentes; 

 

IX - DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO 

 

9.1       As condições para admissão exigirão do candidato: 

 

a) Ser Brasileiro, nato ou naturalizado, cidadão português a quem foi deferida a igualdade 

nas condições previstas pelo Decreto Federal 70.436/72, ou ser naturalizado brasileiro na 

forma da lei, de acordo com o artigo 37, I, da Constituição Federal; 

b) Ter 18 (dezoito) anos completos no mínimo, na data da nomeação. Não poderá argüir a 

emancipação; 

c) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital; 

d) Estar quites com o serviço militar, quando do sexo masculino; 

e) Estar quites com a Justiça Eleitoral; 

f) Estar em gozo de seus direitos políticos e civis; 

g) Não registrar antecedentes criminais; 

h) Gozar de boa saúde física e mental; 

i) Não ter sofrido, no exercício do cargo público, penalidade por prática de atos 

desabonadores; 

j) Possuir, na data de admissão habilitação para o cargo a que concorre; 

k) Não ter outro vínculo trabalhista que seja conflitante com sua função/horário; 

 

9.2 O candidato não poderá ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para a 

mesma função, e nem estar com idade de aposentadoria compulsória; não poderá estar com 

vínculo na Administração Direta ou Fundacional, que impossibilite acumulação de funções, 

salvo nos casos do dispositivo do artigo 37, inciso XVI letras A, B, C da Constituição 

Federal. 
 

X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1  Caberá ao Prefeito da Estância Turística de Batatais, a homologação do Concurso Público.  

 

10.2  O candidato aprovado e convocado, pelo regime celetista, deverá prestar serviços dentro do 

horário estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de 

semanas, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho. 

 

10.3  A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 

qualquer tempo, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem 

prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 
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10.4  As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não 

efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital correspondente. 

 

10.5  Todos os atos relativos a este concurso público serão publicados no endereço eletrônico 

www.institutoindec.com.br e na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais; 

 

10.6  O Candidato aprovado que vier a ser admitido fica ciente de que consta no Edital somente 

um Resumo do cargo/função a que está concorrendo e, portanto, estará sujeito a 

desempenhar todas as atividades que sejam inerentes ao seu cargo; 

 

10.7  Para efeito deste concurso, considerar-se-á a legislação vigente até a data do término das 

inscrições, portanto, alterações posteriores não serão consideradas; 

 

10.8  Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público da Prefeitura 

Municipal de Batatais, em conjunto com o INDEC – Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Educacional e Capacitação. 
 

10.9  Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é 

expedido o presente Edital, que vai afixado no lugar de costume e publicado no endereço 

eletrônico www.institutoindec.com.br. 

 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, em 19 de outubro de 2018. 

 

 

JOSÉ LUÍS ROMAGNOLI  

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:  
 

AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (SERVENTE DE PEDREIRO): 

 

PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do 

hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e 

nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo, 

Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e 

classificação das orações. 

   
MATEMÁTICA: Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e 

inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos, 

Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema 

decimal de medidas, Razões e Proporções. 

 

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO:  
 

AGENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

 

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 

Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 

Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 

da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 

Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 

figurada), Redação, Interpretação de textos. 

 

MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 

Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 

equações, Equações de 1
o
 e 2

o
 Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 

de 1
o
 Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 

e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 

Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 

números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 

simplificação, racionalização, propriedades 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O meio ambiente na Constituição Federal 1988. A 

Política Nacional do Meio Ambiente: objetivos e conceitos: Lei n°. 6.938/81 e alterações. 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente: composição, atribuições e competência. 

Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA: integrantes, finalidades e competências. Política 

Nacional de Recursos Hídricos: Lei n° 9.433/97 e suas alterações. Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável da Agricultura e da Pesca: Lei n° 11.959/09. Educação Ambiental: 
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princípios. A política nacional: linhas de atuação. Plano Nacional de Prevenção, Preparação e 

Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2: Decreto n° 

5.098/04. Lei dos Crimes Ambientais: Lei n° 9.605/98 e Decreto n° 6.514/2008. Lei de 

Agrotóxicos: Lei n° 7.802/94. Programa Mais Ambiente: Decreto n° 7.029/2009. Reposição 

Florestal: Decreto n° 5.975/2006. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - 

SNUC. Unidades de conservação: definições, categorias, constituição, objetivos, criação, 

implantação e gestão: Lei n° 9.985/00 e Decreto n° 4.340/02. Compensação Ambiental: 

fundamentos e finalidades. Código Florestal Brasileiro: Lei n° 4.771/1965 e alterações. Resíduos 

sólidos: gestão integrada. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental: Lei n° 10.165/00. Resoluções 

CONAMA: n° 09/90; n° 010/90; n° 237/97; n° 308/2002; n° 371/2006; n° 404/2008.  

 

INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS (ARTESANATO E PINTURA): 

 

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 

Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 

Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 

da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 

Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 

figurada), Redação, Interpretação de textos. 

 

MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 

Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 

equações, Equações de 1
o
 e 2

o
 Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 

de 1
o
 Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 

e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 

Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 

números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 

simplificação, racionalização, propriedades 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento e desenvolvimento de atividades 

relacionadas ao artesanato em fios (bordado, tricô e crochê), tecidos (costura, pintura e macramê), 

reaproveitamento de material reciclável (jornal, plástico, papel, papelão). Conceitos sobre 

reciclagem de materiais; Reconhecimento dos materiais e ferramentas para o artesanato; 

Preparação, seleção e descarte; técnicas utilizadas: recorte, dobradura, montagem, costuras, 

trançados, originais, texturização, pintura, acabamentos e decoração; Peças confeccionadas: 

embalagens, porta-jóias, brinquedos, bolsas, cestas e cadeira; Aspectos de comercialização; 

Preservação do meio ambiente; Higiene e segurança no trabalho. Outros conteúdos relacionados as 

atribuições da função. 
 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE: 

 

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 

Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 

Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 

da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 

Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 

figurada), Redação, Interpretação de textos. 
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MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 

Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 

equações, Equações de 1
o
 e 2

o
 Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 

de 1
o
 Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 

e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 

Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 

números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 

simplificação, racionalização, propriedades. 

 

      CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Contabilidade Pública: Conceitos gerais; Campo 

de aplicação; Regimes contábeis; Técnicas de registro e de lançamentos contábeis; Plano de contas; 

Balanço orçamentário, financeiro e patrimonial; Demonstração das variações patrimoniais. 2. 

Orçamento Público: Conceitos gerais; Processo de planejamento; Princípios; Ciclo orçamentário; 

Orçamento por programas. 3. Receita Pública: Conceito; Classificação; Estágios; Escrituração 

contábil; Dívida ativa. 4. Despesa Pública: Conceito; Classificação; Licitação; Estágios. 5. Restos a 

Pagar. 6. Dívida Pública. 7. Regime de Adiantamento: Conceito; Finalidades; Controle dos 

adiantamentos. 8. Patrimônio Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades 

Públicas; Variações patrimoniais; Variações ativas e passivas. 9. Créditos Adicionais: Conceito; 

Classificação; Autorização e abertura; Vigência; Indicação e especificação de recursos. 10. Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 11. Prestação e tomada de contas. 11. Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicadas ao setor público. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA AGUILAR, A. M. et al. Planejamento governamental de 

municípios: plano plurianual, Lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008. AMORIM, F. A. et al. Lei de responsabilidade fiscal para os municípios: uma 

abordagem prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007. ANDRADE, N. A. Contabilidade pública na 

gestão municipal. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2007. ANGÉLICO, J. Contabilidade pública. 8 ed. São 

Paulo: Atlas, 1994. CRUZ, Flávio et al. Lei de responsabilidade fiscal comentada: Lei 

Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2009. KOHAMA, H. 

Contabilidade pública: teoria e prática. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2006. MEIRELLES, Hely Lopes. 

Licitação e contrato administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. PISCITELLI, R. 

B. et al. Contabilidade pública: uma abordagem da administração financeira pública. 10. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. SILVA, L. M. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2004. SLOMSKI, V. Manual de contabilidade pública: um enfoque na 

contabilidade municipal. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2003. Normas Brasileiras de Contabilidade 

aplicadas ao setor público. (http://www.cfc.org.br). Lei Complementar n.º 101/2000 (atualizada). 

Lei n.º 4.320/64 (atualizada). Lei nº 8.666/93 e suas alterações (atualizada). 

 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO: 

 

ENGENHEIRO AMBIENTAL: 

 

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 

Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 

Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 

da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 

Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 

figurada), Redação, Interpretação de textos. 
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MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 

Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 

equações, Equações de 1
o
 e 2

o
 Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 

de 1
o
 Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 

e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 

Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 

números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 

simplificação, racionalização, propriedades. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação Ambiental Municipal, Estadual e 

Federal. Conhecimentos básicos de: Química orgânica e inorgânica, Mecânica dos Fluídos e 

Hidráulica, Termodinâmica, Sistemas de tratamento físico-químico e biológico de águas residuárias 

urbanas e industriais, Mecânica dos Solos, Geotécnica, Hidrogeologia, Hidrologia e Sistemas de 

Drenagem de Água, Sistemas de Abastecimento de Água. Acondicionamento, coleta, transporte e 

tratamento de Resíduos Sólidos. Fundamentos de Controle de Poluição Ambiental. Processos de 

produção de indústrias (químicas, metalúrgicas, mecânicas, de alimentos, de bebidas e etc.). 

Eletricidade. Cálculo e estatística. Escalas de leitura de mapas. Políticas públicas de infraestrutura. 

Gerenciamento e gestão ambiental. Política Nacional de meio ambiente. SISNAMA. Avaliação de 

Impactos Ambientais: métodos e aplicação. Zoneamento ambiental. Política Nacional de recursos 

hídricos. Estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Licenciamento ambiental: 

conceito e finalidade, aplicação, etapas, licenças, competências, estudos ambientais, análise técnica, 

órgão intervenientes. Noções de cartografia. Noções de sensoriamento remoto e geoprocessamento. 

Conservação de solo e água. Técnicas de recuperação de áreas degradadas. Climatologia. Noções de 

limnologia. Qualidade de águas. Saneamento básico. Ciclagem de nutrientes. Ecologia geral. 

Noções de análise social e econômica de projetos. Impactos ambientais de obras civis de 

infraestrutura. Noções de sistemas e obras hidráulicas. Conceitos sobre geração de energia elétrica. 

Noções de obras, sistemas e estruturas de transmissão de energia. Noções de obras de normalização 

e regularização (drenagem, derrocamento). Código florestal e suas alterações. Lei nº 6.938/1981 e 

suas alterações. ABNT NBR 10004. Resolução do CONAMA nº 003/1990 e suas alterações. Lei nº 

9.605/1998 e suas alterações.  

 

ENGENHEIRO DO TRABALHO: 

 

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 

Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 

Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 

da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 

Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 

figurada), Redação, Interpretação de textos. 

 

MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 

Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 

equações, Equações de 1
o
 e 2

o
 Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 

de 1
o
 Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 

e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 

Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 

números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 

simplificação, racionalização, propriedades. 
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1 Higiene do trabalho. 1.1 Riscos ambientais. 1.2 

Avaliação e controle de agentes ambientais. 1.3 Insalubridade. 1.4 Ventilação industrial. 1.5 Riscos 

químicos. 1.6 Gases. 1.7 Vapores orgânicos e inorgânicos. 1.8 Aerodispersoides. 1.9 Poeiras. 1.10 

Fumos metálicos. 1.11 Riscos biológicos. 1.12 NR-15. 1.13 Riscos físicos. 1.14 Radiações não 

ionizantes. 1.15 Radiações ionizantes. 1.16 Infra-som. 1.17 Ultra-som. 1.18 Pressões anormais. 1.19 

Temperaturas extremas. 1.20 Ruído. 1.21 Vibração. 1.22 Iluminação. 1.23 PPRA. 1.24 Técnicas de 

uso de equipamento de medições. 2 Tecnologia e prevenção no combate a sinistro. 2.1 Propriedade 

físico-química do fogo. 2.2 O incêndio e suas causas. 2.3 Classes de incêndio. 2.4 Métodos de 

extinção. 2.5 Agentes e aparelhos extintores. 2.6 Extintores de incêndio. 2.7 Sistemas de prevenção 

e combate a incêndios. 2.8 Brigadas de incêndio. 2.9 Planos de emergência e auxílio mútuo. 2.10 

NR-23. 2.11 NR-26. 3 Segurança do trabalho. 3.1 Legislação e normatização. 3.2 Acidentes de 

trabalho. 3.3 Conceito técnico e legal. 3.4 Causas dos acidentes do trabalho. 3.5 Análise de 

acidentes. 3.6 Custos dos acidentes. 3.7 Cadastro de acidentes. 3.8 Comunicação e registro de 

acidentes. 3.9 Definições de atos e condições ambientais de insegurança. 3.10 Investigação das 

causas dos acidentes. 3.11 Estatísticas de acidentes. 3.12 Equipamento de Proteção Individual 

(EPI). 3.13 Equipamento de Proteção Coletiva (EPC). 3.14 Inspeção de segurança. 3.15 NR-4 e 

suas alterações. 3.16 NR 5 e suas alterações. 4 Medicina do trabalho. 4.1 Toxicologia. 4.2 Doenças 

profissionais. 4.3 Agentes causadores de doenças: físicos, biológicos e químicos. 4.4 Primeiros 

Socorros. 4.5 NR-7 e suas alterações. 5 Ergonomia. 5.1 Princípios da ergonomia. 5.2 Aplicabilidade 

da ergonomia. 5.3 Influência na ergonomia da iluminação, cores, clima etc. 5.4 Espaços de 

trabalho. 5.5 Sistemas de controle. 5.6 Atividades musculares. 5.7 Ergonomia e prevenção de 

acidentes. 5.8 Segurança em processamento de dados. 5.9 Transporte, armazenamento, 

movimentação e manuseio de materiais. 5.10 NR- 17 e suas alterações. 6 Prevenção e controle de 

perdas. 6.1 Conceitos gerais. 6.2 Estudo de riscos. 6.3 Mapeamento de riscos. 6.4 PPRA. 6.5 Planos 

e brigadas de emergência. 6.6 Análise de riscos. 6.7 Técnicas de análise. 6.8 Programa de 

prevenção e controle de perdas em empresas. 6.9 Controle de acidentes com danos à propriedade. 

6.10 Elementos básicos para um programa de segurança. 6.11 Inspeção de segurança. 6.12 Sistema 

de registro de acidentes. 6.13 Investigação de acidentes. 6.14 Controle de identificação das causas 

dos acidentes. 6.15 Controle das causas dos acidentes. 6.16 Responsabilidade civil e criminal. 6.17 

Controle de perdas e perícias trabalhistas. 7 Administração e legislação aplicada. 7.1 Portaria MTE 

nº 3.214/1978. 7.2 Portaria MTE nº 3.067/1988. 7.3 Legislação trabalhista específica. 7.4 

Consolidação das Leis do Trabalho. 7.5 Lei nº 6.514/1977. 7.6 Atribuições do técnico de segurança 

do trabalho. 7.7 Decreto nº 7.410/1985. 7.8 Decreto nº 92.530/1986. 7.9 Portaria MTE nº 

3.275/1989. 7.10 Portaria nº 262/2008. 7.11 Ética profissional. 8 Projetos de instalação de 

segurança. 8.1 Gestão de segurança e saúde do trabalho na empresa. 8.2 BS-8800 (Norma inglesa 

de gerenciamento de segurança ocupacional). 8.3 OHSAS 18.001 (Norma mundial que certifica 

empresas que investem em saúde do trabalhador). 9 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA). 9.1 Desenvolvimento da CIPA. 9.2 Estrutura. 9.3 Funcionamento. 9.4 Resultados. 9.5 O 

processo de eleição. 9.6 Curso básico para membros da CIPA. 

 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA: 

 

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 

Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 

Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 

da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 

Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 

figurada), Redação, Interpretação de textos. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 –  Centro - 14300-000 – (16) 3761-2999 

 

 

 

18 

 

 

 

MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 

Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 

equações, Equações de 1
o
 e 2

o
 Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 

de 1
o
 Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 

e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 

Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 

números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 

simplificação, racionalização, propriedades. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Pneumologia: Anatomia e Fisiologia do Sistema 

Respiratório. Farmacologia do Sistema Respiratório. Asma: definição; epidemiologia; patologia; 

patogenia; diagnóstico; tratamento. Doença pulmonar obstrutiva crônica: definição; epidemiologia; 

fisiopatologia; diagnóstico; tratamento. Pneumonias: etiopatogenia; epidemiologia; diagnóstico; 

tratamento. Critérios de Fine. Diagnósticos diferenciais. Tosse crônica: definição; diagnósticos; 

roteiro de diagnóstico e tratamento. Tuberculose: epidemiologia; etiologia; métodos diagnósticos; 

diagnóstico; tratamento. Procura de casos. Prevenção. Biossegurança. Pneumopatias intersticiais: 

diagnósticos diferenciais; métodos diagnósticos; tratamento. Tromboembolismo pulmonar: 

epidemiologia; fisiopatologia; diagnóstico; métodos diagnósticos; tratamento e prevenção. 

Influenza: epidemiologia; quadro clinico; diagnóstico; tratamento; prevenção. Pneumologia 

pediátrica: fibrose cística. Pneumonias. Broncoespasmos. Imunodeficiências. Alergias. Supurações 

pulmonares: bronquectasias. Abcesso pulmonar primário e secundário. Sarcoidose: etiopatogenia; 

diagnóstico; tratamento. Pneumoconioses: definição; classificação; diagnóstico; tratamento. Provas 

de função pulmonar/gasometria: interpretação de resultados. Derrames pleurais. Neoplasias do 

Sistema Respiratório. 
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ANEXO II – MODELO DE RECURSO 
 

Ao 
INDEC – Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação 
 
Nome do Candidato: 
_______________________________________________________________________ 
 
E-mail:__________________________________________________________________ 
 
Endereço:______________________________________________________________ 
 
Número do Documento de Identidade: _______________________________________ 
 
Cargo/Função:__________________________________________________________ 
 
N.ºquestão/Questionamento:________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Embasamento:___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Data: ____________________ 
 
Assinatura: ______________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 –  Centro - 14300-000 – (16) 3761-2999 

 

 

 

20 

 

 

 

ANEXO III 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (SERVENTE DE PEDREIRO): 
 

Servente de Pedreiro: Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar 

canteiros de obras, limpando a área e compactando solos; conservar máquinas e ferramentas; 

realizar escavações e preparam massa de cimento, concreto e outros materiais; auxiliar os pedreiros 

em seus trabalhos; trabalham em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de 

qualidade, segurança, 66 higiene, saúde e preservação ambiental; executar outras tarefas correlatas 

de ofício ou sob a ordem do superior imediato. 

 

AGENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Executa organiza trabalhos inerentes ao planejamento ambiental organizacional e estratégico afeto à 

execução das políticas municipais de meio ambiente. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 regulação, controle, fiscalização, licenciamento, normatização ambiental no âmbito do 

Município. 

 monitoramento ambiental e gestão, proteção e controle de qualidade ambiental.  

 administrar, coordenar, supervisionar e executar atividades inerentes ao Departamento de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura; 

 estímulo e difusão de tecnologias, informação e execução de programas de educação ambiental.  

 emitir laudos e pareceres técnicos para subsidiar a concessão de licenças, autorizações, 

aprovações e demais atos previstos na legislação pertinente. 

 Ao servidor ocupante do cargo de Agente de Educação Ambiental fica assegurado o Poder de 

Polícia Administrativa e o livre acesso a locais que se façam necessários quando da execução 

das atividades descritas nesta Lei.  

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

ENGENHEIRO AMBIENTAL:  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 

Avaliar o impacto do desenvolvimento tecnológico sobre a qualidade de vida, considerando 

importantes restrições não técnicas, resultantes de fatores legais, sociais, econômicos estéticos e 

humanos, levando em conta a interação da tecnologia com o meio ambiente, tanto físico como 

biológico e social. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 

Primar pelo desenvolvimento equilibrado dos ecossistemas terrestres e aquáticos; examinar 

qualitativa e quantitativamente as modificações introduzidas no mesmo espaço físico territorial do 

município, o grau de adaptabilidade biológica ou tecnológica da população nesta evolução, 

verificando o desenvolvimento econômico e urbano, seja através de interferências no meio, seja no 
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processo tecnológico; desenvolver gestão e planejamento ambiental; controlar a qualidade 

ambiental, no que diz respeito a redes de monitoramento e vigilância; realizar perícias, emitir e 

assinar laudos técnicos e pareceres em questão da competência; coordenar promover e orientar 

programas e campanhas que visem conscientizar a população sobre questões que envolvem a 

interação dos fatores ambientais do desenvolvimento tecnológico da comunidade; intervir nos 

processos de produção, aliado ao conhecimento real das imposições legais, tecnológicas e 

metodologias auxiliares relativas à resolução e prevenção de problemas ambientais; elaborar 

projetos ou planos de manejo e recuperação de recursos e ambientes degradados do município a fim 

de promover sua adequada utilização; atender às normas de higiene e de segurança de trabalho; 

desempenho das atividades na área, referentes a arruamentos, estradas e obras hidráulicas, seus 

serviços afins e correlatos; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos 

e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; 

analisar e dar parecer sobre a aprovação de plantas projetadas em áreas que incidam limitações 

ambientais; desenvolver atividades associadas à gestão e manejo de resíduos e efluentes; gerenciar 

recursos hídricos; desenvolver alternativas de uso dos recursos naturais, estabelecendo padrões 

educativos e técnicos para estimular a convivência sociedade-natureza; coordenar, orientar e 

elaborar projetos e executar especializada de atividades para redução dos impactos ambientais 

indesejáveis e dos efeitos adversos das atividades produtivas nos meios físicos e biológicos; 

executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo; 

executam tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 

informática; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato. 

 

ENGENHEIRO DO TRABALHO  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 

Participar da elaboração e implantação da política de saúde e segurança no trabalho; com objetivo 

de cumprir a legislação vigente e as NR’s de Segurança do Trabalho, principalmente na prevenção e 

controle de acidentes de trabalho. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 

Inspecionar locais, instalações e equipamentos dos órgãos municipais, observando as condições de 

trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes; estabelecer normas e dispositivos de 

segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua 

observância, para prevenir acidentes; inspecionam os postos de combate a incêndio examinando as 

instalações de mangueiras, hidrantes, extintores, entre outros, para certificar-se de suas perfeitas 

condições de funcionamento; investigar acidentes ocorridos, analisando as condições da ocorrência, 

identificando suas causas e propondo providências cabíveis; treinar, atender e apoiar a Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes, conforme a legislação vigente; registrar as ocorrências em 

formulários específicos, bem como encaminhá-los a quem de direito utilizando-se dos meios 

disponíveis, realizar estatísticas de acidentes, visando melhorar as condições de trabalho; participar 

de reuniões sobre a segurança do trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, apresentando 

sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança proposta, para aperfeiçoar o sistema 

vigente; participar das atividades nos programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde 

do município, de acordo com a normatização de serviço; executar outras tarefas correlatas de ofício 

ou sob a ordem do superior imediato. 
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INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS (ARTESANATO E PINTURA): 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 

Desenvolver atividades através de aulas práticas e teóricas para habilitação profissional, nas áreas 

de: desenho, pintura, pintura em tecido, tela, cerâmica e azulejo; confecção de bijuterias; artesanato 

em madeira, cerâmica e outros incluindo de coupage; técnicas de patchwork, Tricô e Crochê. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 

Orientar e demonstrar como executar os trabalhos, manipulando os equipamentos e materiais, 

através de aulas teóricas e práticas, para assegurar o aprendizado ou para habilitá-los no 

desempenho de uma ocupação; Acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos 

através de avaliações ou análises de trabalhos práticos, para avaliar seu conhecimento; Avaliar o 

resultado da aprendizagem, aplicando métodos de aferição adequados ao tipo de prática 

ocupacional, para verificar seu aproveitamento; Atuar na recepção dos usuários possibilitando 

ambiência acolhedora; Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; 

Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade; 

Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos 

de trabalho e resultado; Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos 

cursos por meio de registros periódicos; Verificar os instrumentos e ferramentas a serem utilizados 

nas aulas, solicitando a sua substituição, quando danificados, para mantê-los em condições de uso; 

Acompanhar o trabalho de cada aprendiz, orientando o uso correto dos instrumentos, efetuando 

demonstrações práticas e operacionais, para possibilitar a sua correta utilização e aprendizado; 

Planejar e organizar exposições, demonstrando os trabalhos confeccionados pelos alunos, visando à 

valorização dos mesmos; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 

 Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de 

tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou 

terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente.  

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 

Tratar das afecções broncopulmonares, empregando meios clínicos, para promover a proteção, 

recuperação ou reabilitação da saúde; Diagnosticar bronco pneumopatias, valendo-se de meios 

clínicos e outros meios auxiliares para estabelecer o plano terapêutico; Promover juntamente com a 

equipe multiprofissional, a prevenção da tuberculose, elaborando programas de diagnóstico precoce 

e tratamento e de controle dos focos, para promover a saúde da comunidade; Promover atividades 

de sua especialização desenvolvendo terapia intensiva e outros programas de saúde, para tratar ou 

controlar o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória; Zelar pela conservação de boas 

condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando 

proporcionar aos pacientes, melhor atendimento; Executar outras atividades compatíveis com as 

especificadas, conforme as necessidades do Município. Acompanhar paciente em ambulância em 

caso de necessidade. Área de Atuação: O ocupante do cargo poderá executar suas funções na área 

da Saúde. 
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TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 

Executa organiza trabalhos inerentes à contabilidade; realiza tarefas pertinentes, para apurar os 

elementos necessários ao controle e apresentação da situação patrimonial econômica e financeira da 

organização municipal. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 

- Executa e/ou supervisiona e escrituração de livros contábeis, atentando para a transcrição 

correta de dados contidos nos documentos originais, para fazer cumprir as exigências legais e 

administrativas. 

- Examina empenhos de despesas, verificando a classificação e a existência de recursos nas 

dotações orçamentarias, para apropriar custos de bens e serviços. 

- Elabora balancetes, balanços e outros demonstrativos contábeis, aplicando as técnicas 

apropriadas para apresentar resultados parciais e totais da situação patrimonial, econômica e 

financeira da organização. 

- Controla os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e 

retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis. 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 


