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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021 
 

A Prefeita Municipal de Presidente Venceslau - SP, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista 
no Art. 37 da Constituição Federal, na Lei Complementar Municipal nº 48/2005 e mediante as condições 
estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados que estarão 
abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para Admissão de Pessoal, por tempo 
determinado, conforme abaixo discriminado: 

 

NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, TAXA DE INSCRIÇÃO, REQUISITOS E DEMAIS 
VANTAGENS. 

CARGO  VAGAS  C/H  TAXA SALÁRIO REQUISITO 

Auxiliar de Enfermagem 01 40h 
11,00 

1.645,01 
Ensino médio, curso específico, experiência mínima 
de 06(seis) meses e registro no Conselho de Classe. 

Cirurgião Dentista  
01 

20h 13,00 
2.501,85 

Curso Superior em Odontologia e registro no 
Conselho de Classe. 

Enfermeiro  
01 

40h 13,00 
2.501,85 

Curso Superior em Enfermagem, experiência mínima 
de 06(seis) meses e registro no Conselho de Classe. 

Farmacêutico  
01 

40h 12,00 
2.501,85 

Curso Superior em Farmácia e registro no Conselho 
de Classe. 

  Medico Clinico Geral  
01 

20h 8,00 
3.308,70*** 

Curso Superior em Medicina e registro no Conselho 
de Classe. 

Monitor de Ônibus Escolar - Área 
Rural  

01 
40h 9,00 

940,54* 
Ensino Fundamental Completo. 

Monitor de Ônibus Escolar  01 40h 10,00 940,54* Ensino Fundamental Completo. 

 PEB I  

CR 

30h 22,00 

1842,26** 

Curso normal em nível médio ou superior ou 
licenciatura plena em pedagogia, com habilitação 
específica para a docência na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental 

PEB I (Estudante)  
CR 

30h 6,00 
1842,26** 

Cursando Curso normal em nível médio ou superior 
ou licenciatura plena em pedagogia. 

PEB I – Educação Especial  

CR 

30h 10,00 

1842,26** 

Curso de licenciatura plena em pedagogia ou normal 
superior com habilitação especifica em educação 
especial ou com especialização em educação especial 
em nível de pós-graduação, nos termos da legislação 
vigente 

PEB II - Artes  CR 30h 8,00 1926,48** Licenciatura Plena de Educação Artística. 

PEB II - Artes (Estudante)  CR 30h 6,00 1926,48** Cursando Licenciatura Plena de Educação Artística. 

PEB II – Educação Física  
CR 

30h 8,00 
1926,48** 

Ensino Superior em Educação Física e registro no 
CREF. 

PEB II - Letras  CR 30h 10,00 1926,48** Licenciatura Plena de Letras. 

PEB II - Letras (Estudante)   30h 6,00 1926,48** Cursando Licenciatura Plena de Letras. 

PEB II - Matemática  CR 30h 10,00 1926,48** Licenciatura Plena em Matemática. 

PEB II - Matemática 
(Estudante)  

CR 
30h 6,00 

1926,48** 
Cursando Licenciatura Plena em Matemática 

Professor Conservatório 
Municipal  

CR 

25h 8,00 

1605,36** 

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação 
específica ou Normal Superior ou Nível Médio com 
habilitação em Magistério e Curso Técnico ou 
Superior em Música. 

Professor de Conservatório 
Municipal (Estudante)  

CR 

25h 6,00 

1605,36** 

Concluído ou Ter cursado no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) da carga horária prevista 
para o Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia 
com habilitação específica ou Normal Superior ou 
Nível Médio com habilitação no Magistério. 
Cursando/ concluído Curso Técnico. 

Professor de Creche  
CR 

40h 15,00 
2301,11** 

Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior 
ou Nível Médio com habilitação em Magistério e 
habilitação específica para 1º ao 5º anos do Ensino 
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*Complementação do Salário Mínimo (1.100,00) 
**Complementação do Piso Nacional (2.886,24 (quarenta horas semanais) 
*** Complementação de 200% dedicação exclusiva Lei 180/2018. 

 

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 
 

1.1. O Processo Seletivo a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela KLC – CONSULTORIA 
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. sob a supervisão da Comissão Especial nomeada nos termos da Portaria ADM 147 de 
23 de setembro de 2021. 
1.1.1 O presente Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas e formação de CR – Cadastro de Reservas. 
1.1.2.  O programa das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital. 
1.1.3. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais 
eventos, por telefone ou e-mail. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação 
estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br.  

 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1. As inscrições ficarão abertas: 
Entre às 09 horas do dia 04 de outubro até às 23 horas e 59 minutos do dia 14 de outubro de 2021, através 
do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. (Horário de Brasília). 
2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br, 
durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Processo Seletivo e efetuar sua inscrição, 
conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 
2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados via 
Internet e imprimir o boleto bancário; 
2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 15 de outubro de 2021. 
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 15 de outubro de 2021, disponível no endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso, após a conclusão do preenchimento da ficha de 
solicitação de inscrição on-line; 
2.2.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor 
da inscrição;  
2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 15 de outubro de 
2021, não serão aceitas; 
2.2.6. A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública não se responsabiliza por solicitações de inscrições via 
Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento 
de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados; 
2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome, sobrenome e CPF corretamente e indicar o cargo para 
o qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome terá sua inscrição indeferida. 
2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição. 
2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com os 
eventuais  erros de preenchimento daquele documento. 
2.2.10. Ao inscrever-se no Processo Seletivo, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações 
sobre a aplicação das provas. 
2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira responsabilidade do 
candidato. 
2.2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo. 
2.2.13. O candidato que realizar mais de uma inscrição, em cargos diferentes, deverá no dia da prova, comparecer 
ao local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela correspondente, caso haja coincidência do 
dia e do horário de realização das provas, sendo assim, considerado faltoso nas demais opções.  
2.2.14. Haverá devolução da importância paga a título de taxa de inscrição nos seguintes casos: pagamento 
realizado em duplicidade, a maior, fora do prazo ou anulação do Processo Seletivo. 
2.2.15. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, DOC, ordem de 
pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 

Fundamental e Educação Infantil. 
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2.3 – O candidato aprovado ou classificado no Processo Seletivo de que trata este Edital só poderá ser admitido no 
cargo se atendidas às seguintes exigências:  
2.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º da Constituição 
Federal.  
2.3.2. Estar em gozo de direitos políticos.  
2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes de votação ou 
certidão da Justiça Eleitoral.  
2.3.4. Apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo 
masculino.  
2.3.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse.  
2.3.6. Apresentar Exame Médico Admissional, acompanhado de exames complementares, conforme a natureza do 
cargo, em que ateste a aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
2.3.6.1. Não estar afastado junto ao INSS na data limite para admissão.    
2.3.7. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos. 
2.3.8. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado, apresentando certidão 
negativa de antecedentes criminais, dos últimos cinco anos, expedida pelo Foro da Justiça Estadual do local de sua 
residência; 
2.3.9. Não receber proventos de aposentadoria conforme teor do Artigo 37, Parágrafo 10 da Constituição Federal, 
com a redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e nem estar com idade de 
aposentadoria compulsória; 
2.3.10. Apresentar declaração de bens; 
2.3.11. No ato da contratação, o candidato não poderá estar incompatibilizado para contratação em nova função 
pública, mesmo que esteja afastado em licença sem vencimento, ressalvadas as hipóteses legais de acumulação de 
cargos prevista na Constituição Federal; 
2.3.12. Possuir documento oficial de identidade reconhecido em território nacional; 
2.3.13. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
2.3.14. Certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso. Se separado judicialmente, certidão com 
averbação da separação ou divórcio; 
2.3.15. Cartão de cadastramento PIS/PASEP (se tiver); 
2.3.16. Título Eleitoral com certidão de quitação eleitoral ou comprovante de votação na última eleição ou 
justificativa; 
2.3.17. Carteira de Habilitação compatível se for o caso; 
2.3.18. Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
2.3.19. Uma foto 3x4 (recente e colorida); 
2.3.20. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos solteiros ou estudantes (se tiver); 
2.3.21. Carteira de vacinação dos filhos com idade entre 01 (um) e 05 (cinco) anos; 
2.3.22. Comprovante de residência atualizado; 
2.3.23. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a legislação 
em vigor; 
2.3.24. Não serão aceitos, no ato da atribuição e contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As 
cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original, ou se estiverem autenticados por órgão 
competente com fé pública. 
 

3. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
3.1. Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto Federal nº 6.593/2008, poderão solicitar 
isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, no período de 04 e 05 de outubro de 2021, através do 
preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção (Anexo II deste Edital) que será disponibilizada no site 
www.klcconcursos.com.br. Essa ficha impressa, preenchida e assinada deverá ser enviada via e-mail 
klcconsultoria@gmail.com. até as 23h59min do dia 05 de outubro de 2021. 
3.2. Poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição:  
I – o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de 
que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; ou.  
II – as mulheres, doadores de leite humano, que comprovarem a doação mínima de 01 (uma) vez, no prazo de até 
01 (um) ano antes da publicação desse Edital. 
3.1.2. O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, contendo:  
I – indicação do Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; e 
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II – declaração de que atende à condição estabelecida no inciso II do item 3.1.1.  
III - A comprovação da referida doação deverá ser feita mediante declaração de órgão devidamente habilitado. 
3.1.3. A não apresentação dos documentos de que tratam os incisos I, II ou III do item 3.1.2 ou a apresentação dos 
documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento do pedido de isenção.  
3.1.4. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será 
divulgado no dia 08 de outubro de 2021, pelo site www.klcconcursos.com.br.  
3.1.5. Os candidatos com isenção concedida, deverão fazer sua inscrição. Os candidatos que tiverem indeferida sua 
solicitação de inscrição, deverão providenciar no site a impressão do boleto para pagamento dentro do prazo 
estipulado.  
 

4. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PcD 

 
4.1. As Pessoas com Deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII 
do artigo 37 da Constituição Federal é assegurada o direito de inscrição para o cargo em Processo Seletivo, desde 
que o exercício do cargo seja compatível com a deficiência de que são portadoras. 
4.1.1. Consideram-se PCD aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal 
Nº 3.298/99. 
4.1.2. Fica reservado às Pessoas com Necessidades Especiais 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas para cada 
cargo.   
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não se reservando vagas 
para pessoas com necessidades especiais;  
b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, de modo que o 
numero de vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais seja igual ao número inteiro subseqüente.  
4.1.3.  As Pessoas com Deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e 
local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no 
artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de 
inscrição especial. 
4.1.4. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão encaminhar via 
email – klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 14 de outubro de 2021, os seguintes documentos: 
a) Laudo médico original e expedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término das inscrições, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar 
previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade (R.G) e opção de 
cargo; 
4.1.5. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, deverão encaminhar a 
solicitação de “condição especial”, via email – klcconsultoria@gmail.com - , até o dia 14 de outubro de 2021, 
devendo anexar ao pedido um atestado médico recente informando a espécie e o grau ou nível de deficiência da 
qual é portador. 
4.1.6.  Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PCD dos candidatos que não encaminharem dentro 
do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
4.1.7. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra 
correspondente a corpo 24. 
4.1.8. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados 
como não PCD e não terão prova especialmente preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 
4.1.9. O candidato PCD que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá 
impetrar recurso em favor de sua situação. 
4.1.10. A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PCD, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

5.1. Será divulgado no dia 18 de outubro de 2021 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições 
homologadas, assim como o local de realização das provas. A relação será afixada em Edital na Prefeitura 
Municipal de Presidente Venceslau – SP e disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do 
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Processo Seletivo www.klcconcursos.com.br. É de responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos 
locais de prova.  

6. DAS PROVAS 

 
6.1 – O Processo Seletivo será de provas escritas objetivas e títulos. 
6.1.1 – A duração da prova escrita objetiva será de até 3 horas (três horas), já incluída o tempo para 
preenchimento da folha de respostas. 
6.1.2 – O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 
- Cédula de Identidade – RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
6.1.3 – As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C, e D).  Cada questão terá apenas 01 (uma) alternativa 
correta. Na prova escrita será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, 
questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.  
6.1.4 – Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer 
outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
6.1.5 – Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de 
máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular ou qualquer material que não seja o 
estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos “celulares” deverão ser desligados e deixados 
sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 
6.1.6 – O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos 
especificados acima será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.  
6.1.7 – É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova, exceto policiais em 
serviço. 
6.1.8 – Será, também, eliminado do Processo Seletivo o candidato que incorrer nas seguintes situações: deixar o 
local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, 
fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização das provas; estabelecer comunicação 
com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilícitos para obter vantagem 
para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às demais orientações 
expedidas pela organização do Processo Seletivo.  
6.1.9 – As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta, na Folha de 
Respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido 
respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja correta. 
6.1.10 – A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido 
para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
6.1.11 – Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, ainda que uma delas esteja correta. 
6.1.12 – Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato. 
6.1.13 – Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala; 
6.1.14 – O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto 
para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha de 
respostas. 
6.1.15. Em razão da pandemia do COVID-19 deverão ser adotadas as seguintes medidas no dia de aplicação da 
Prova Escrita:  
- 02 Profissionais da Saúde – entrada das Unidades Escolares aferindo temperatura.  
- Álcool Gel – entrada e em todas as salas para os candidatos e aplicadores.  
- A lotação das salas será amplamente reduzida em até 35% da capacidade máxima.  
- Uso obrigatório da máscara nas intermediações e no interior do local de realização das provas.  
- Banheiros equipados com sabonete líquido, papel toalha e álcool gel.  
- Cada candidato deverá levar seu material (caneta, lápis, borracha), pois não será emprestado.  
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- Se o candidato apresentar temperatura acima de 37,5º não poderá realizar o Processo Seletivo, sendo 
automaticamente eliminado. 
 

7. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 
 
 
7.1. Para os cargos de PEB I, PEB I – Educação Especial, PEB II – Artes, PEB II – Educação Física, PEB II – 
Letras, PEB II - Matemática Professor Conservatório Municipal e Professor de Creche a avaliação constará 
de prova escrita objetiva, de caráter classificatório e prova de títulos. A prova escrita objetiva será composta por 
25 (vinte e cinco) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada questão  Valor total   
Conhecimentos Específicos 15 4,0 60,0 pontos 
Matemática 05 4,0 20,0 pontos 
Língua Portuguesa 05 4,0 20,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos pelo candidato nas duas provas (prova 
escrita objetiva e prova de títulos). 
 
 
7.2. Para os cargos de PEB I (Estudante), PEB II - Artes (Estudante), PEB II - Letras (Estudante), PEB II - 
Matemática (Estudante) e Professor de Conservatório Municipal (Estudante) a avaliação constará de prova 
escrita objetiva, de caráter classificatório. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada 
na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada questão  Valor total   
Conhecimentos Específicos 15 4,0 60,0 pontos 
Matemática 05 4,0 20,0 pontos 
Língua Portuguesa 05 4,0 20,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
7.3. Para os cargos de Auxiliar de Enfermagem, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico 
Clínico Geral a avaliação constará de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será 
composta por 25 (vinte e cinco) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro 
abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada questão  Valor total  
Conhecimentos Específicos 15 4,0 60,0 pontos 
Conhecimentos Gerais 03  4,0 12,0 pontos 
Língua Portuguesa 07 4,0 28,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
7.4. Para os cargos de Monitor de Ônibus Escolar - Área Rural e Monitor de Ônibus Escolar, a avaliação 
constará de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) 
questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada questão  Valor total  
Conhecimentos Gerais 05  5,0 25,0 pontos 
Língua Portuguesa 10 5,0 50,0 pontos 
Matemática 05 5,0 25,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
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8.  DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA E DA PROVA DE TÍTULOS 

 
8.1. A Prova Escrita Objetiva e a Prova de Títulos para os cargos de que trata este Edital está prevista para ser 
aplicada no dia 24 de outubro de 2021, conforme escala abaixo, sendo que o local será divulgado quando da 
publicação do Edital de Homologação das Inscrições previsto para o dia 18 de outubro de 2021.  
PERÍODO DA MANHÃ (08H30MIN) - PEB I, PEB I (Estudante), PEB II – Educação Especial, PEB II – Artes, PEB II - 
Artes (Estudante), PEB II – Educação Física, PEB II – Matemática e PEB II - Matemática (Estudante) . 
PERÍODO DA TARDE (13H30MIN) - Auxiliar de Enfermagem, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, 
Médico Clínico Geral, Monitor de Ônibus Escolar (Área Rural), Monitor de Ônibus Escolar, PEB II – Letras, PEB II - 
Letras (Estudante), PEB I - Professor Conservatório Municipal, PEB I - Professor de Conservatório Municipal 
(Estudante) e Professor de Creche.  
8.2. EXCEPCIONALMENTE, dependendo do número de candidatos inscritos ou ainda da situação da pandemia 
(COVID19) a data e os horários previstos no item 8.1. poderão ser alterados 
 

9. DA PROVA DE TÍTULOS 

 
9.1. Os documentos relativos aos Títulos para os cargos de PEB I, PEB I – Educação Especial, PEB II – Artes, PEB 
II – Educação Física, PEB II – Letras, PEB II – Matemática, Professor Conservatório Municipal e Professor de 
Creche, deverão ser entregues, EXCLUSIVAMENTE, no dia da aplicação da prova escrita objetiva, ao fiscal da sala 
de prova.  
9.2. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar o 
Título não será eliminado do Concurso Público.  
9.3. Os documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser acondicionados em ENVELOPE PRÓPRIO LACRADO, 
contendo na sua parte externa o nome do candidato, cargo para o qual está concorrendo, bem como, o número do 
documento de identidade, devendo os referidos documentos ser apresentados em CÓPIA REPROGRÁFICA 
AUTENTICADA EM CARTÓRIO. Caso o documento comprobatório do título possua o Código de Verificação de 
Autenticidade, o candidato deverá apresentar o Certificado de conclusão do Curso devidamente acompanhado do 
documento da consulta da autenticidade, não havendo, desta forma, a necessidade de autenticação em Cartório. 
9.3.1. O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado.  
9.3.2. Não serão analisados, sendo automaticamente desconsiderados, os envelopes que estiverem em desacordo 
com os itens 9.3. e 9.3.1. deste Edital.  
9.3.3. Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS.  
9.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados definitivos 
de conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação, em papel 
timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.  
9.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados, e outros 
documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, deverão estar acompanhados do 
respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por 
Instituição reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e 
identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.  
9.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.  
9.6. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de Títulos.  
9.7. Não será aceito entrega ou substituições posteriores ao período determinado, bem como, Títulos que não 
constem nas tabelas apresentadas neste Capítulo.  
9.8. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 20,0 (vinte) pontos.  
9.9. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados.  
9.10. Quanto ao contido nas alíneas a), b) e c) os Títulos não poderão ser contados cumulativamente, sendo 
pontuado o de maior grau.  
9.11. A prova de títulos terá caráter classificatório.  
9.12. As cópias autenticadas dos documentos entregues não serão devolvidas e farão parte integrante da 
documentação do Processo Seletivo Público.  
9.13. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir: 
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TÍTULO PONTUAÇÃO COMPROVANTE 
A) Doutorado 6 (seis) pontos - máximo um 

título 
B) Mestrado 4 (quatro) pontos - máximo um 

título 
C) Pós-Graduação lato sensu 3 (três) pontos - máximo um 

título 
D) Diploma ou certificado de Licenciatura em 
Pedagogia ou Normal Superior, exceto quando 
pré-requisito para provimento do cargo. 

2 (dois) pontos – máximo um 
título 

E) Diploma ou certificado de conclusão de 
curso superior em licenciatura plena, em área 
da educação, exceto quando requisito para 
provimento do cargo. 

1 (um) ponto – máximo um 
título 

 
 
Cópia autenticada do 
diploma, expedido por 
instituição oficial de ensino, 
devidamente validado pelo 
Ministério da Educação 
(MEC) ou declaração de 
conclusão de curso, 
acompanhado da cópia 
autenticada do respectivo 
Histórico Escolar. 

F) Certificado de aprovação em concurso 
público na carreira do magistério no campo de 
atuação. 

1,0 (cinco) pontos - máximo de 
1 (um) certificado 

Cópia de documento 
comprobatório expedido por 
órgão competente, em papel 
timbrado devidamente 
assinado e identificado pelo 
responsável. 

G) Cursos de capacitação e palestras no campo 
de atuação realizadas nos últimos 3 anos 
(2018, 2019 e 2020): 
I) sub-blocos de 30 horas: 0,1 (um décimo) de 
ponto, 
II) bloco de 150 horas: 0,5 (meio) ponto; 
III) bloco de 300 horas: 1,0 (um) ponto. 
IMPORTANTE: Quando se tratar de cursos de 
especialização/capacitação no campo de 
atuação, com duração mínima de 180 horas, 
não há restrição de data. 
I) 1 curso de 180 horas: 0,5 (meio) ponto; 
II) 2 cursos de 180 horas: 1 (um) ponto; 
 

1,0 (um) ponto – máximo de 
300 horas com certificados 
agrupados em sub-blocos de 30 
horas ou 2 cursos de 180 horas. 

 
 
 
 
Cópia dos certificados, 
devendo constar, no mínimo, 
as seguintes informações: 
data de realização (início e 
término), carga horária e 
conteúdo programático 
trabalhado. 

H) Tempo de Serviço 0,001 (zero vírgula zero zero 
um) por dia efetivo no 
exercício – máximo 10 pontos 

Declaração de Tempo de 
Serviço no Magistério em 
Escolas legalmente 
constituídas e reconhecidas 
pelos órgãos competentes, 
cujos comprovantes deverão 
ser emitidos em papel 
timbrado do estabelecimento 
de ensino, DISCRIMINADO 
em DIAS de exercício por 
período (dia/mês/ano) com 
contagem até 30/11/2020 
constando os dias 
efetivamente trabalhados, 
devidamente assinados e 
identificados pelo 
responsável. Para efeito de 
contagem do Tempo de 
Serviço será desconsiderado 
o tempo concomitante. 

 
 



 

 

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau 
 

 

CNPJ 46.476.131/0001-40 

 

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180 

Centro 

Fone: (018) 3272-9090 

CEP 19400-000 

Fax: (018)  3271-2999 

Presidente Venceslau, SP 
e-mail: admpmpv@presidentevenceslau.sp.gov.br 

http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br 

10. DAS NORMAS 

 
10.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem 
utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Especial e aos 
Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for 
considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a 
execução individual e correta das provas. 
10.2. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e após o 
fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários.  
10.3. Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização das 
provas, exceto no caso de amamentação, podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no Processo 
Seletivo.  
10.3.1. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da 
criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.  
10.4. Não será permitido o uso dos sanitários por candidatos que tenham terminado as provas. A exclusivo critério 
da Coordenação do local, poderá ser permitido, caso haja disponibilidade, o uso de outros sanitários do local que 
não estejam sendo usados para o atendimento a candidatos que ainda estejam realizando as provas.  
10.5. A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que o 
candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar 
quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o 
recolhimento de tais aparelhos somente seja rompida após a saída do candidato do local de provas.  
10.6. Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio.  
10.7. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como justificativa de 
sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 
 

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
11.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, será fator de preferência o seguinte:  
a) que tiver mais idade considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento; 
 

12. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 

 
12.1. O gabarito preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no primeiro dia útil após a realização da 
referida prova, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau– 
SP, publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizada no site da empresa responsável pela 
organização do Processo Seletivo  www.klcconcursos.com.br. 
 

13. DOS RECURSOS 

 
13.1.  Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a empresa KLC – CONSULTORIA EM 
GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 01 (um) dia, contado do primeiro dia subseqüente à data de publicação do 
objeto de recurso contra: 
a) Inscrições indeferidas; 
b) Gabarito Preliminar; 
c) Resultado Preliminar das Provas, desde que se refira a erro de cálculo das notas. 
13.2.  O pedido de recurso deverá ser encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br, no campo específico “RECURSO” com as seguintes especificações:  
a) nome do candidato;  
b) número de inscrição;  
c) número do documento de identidade;  
d) cargo para o qual se inscreveu;  
e) a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;  
f) a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.  
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13.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso para 
cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do número da questão, da 
prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração.  
13.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e-mail, devendo ser digitado ou 
datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões da 
prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.  
13.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 
Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo 
recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.  
13.6.  O resultado dos recursos interpostos será afixado no site www.klcconcursos.com.br.  
 

14. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 
 
14.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos. 
14.1.1. Será considerado aprovado/classificado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 50,0 (cinquenta) pontos, com exceção dos cargos previstos nos itens 7.1 e 7.2 cujo caráter da prova 
escrita é classificatório. 
14.1.2. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
14.1.3. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do Anexo I, parte 
integrante deste Edital. 
 

15. DO RESULTADO PRELIMINAR 

 
15.1. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 04 de novembro de 2021, a partir das 
17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau– SP, publicado no órgão de 
imprensa oficial do município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Processo 
Seletivo www.klcconcursos.com.br. 
 
 

16. DO RESULTADO FINAL  
 
16.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 09 de novembro de 2021, a partir das 17h00min, 
mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau – SP, publicado no órgão de imprensa 
oficial do município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Processo Seletivo 
www.klcconcursos.com.br. 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 
Processo Seletivo, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
17.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados 
posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, 
sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
17.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e 
outras publicações referentes ao Processo Seletivo. 
17.4 – Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do resultado final do Processo Seletivo, as folhas de 
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos. 
17.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, 
após o resultado final. 
17.6. A validade do presente Processo Seletivo será de “1” (um) ano, contados da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Presidente 
Venceslau– SP. 
17.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, 
não gerando o fato de classificado, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados 
conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal. 
17.8. Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda., ou aqueles 
que possuam a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 1595 do Novo Código Civil. Constatado o 
parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à homologação o 
candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
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17.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e apresentação 
de documentos legais que lhe forem exigidos. 
17.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital, Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis serão resolvidos em comum pela Prefeitura 
Municipal de Presidente Venceslau– SP, através da Comissão Especial. 
17.11. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Presidente Venceslau – SP, 27 de setembro de 2021. 

 
BÁRBARA MEDEIROS VILCHES 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – PEB I E PEB II (TODAS AS ÁREAS) - PROFESSOR DE CRECHE 
Procedimentos de Leitura 
- Localizar informações explícitas em um texto. 
- Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
- Inferir uma informação implícita em um texto. 
- Identificar o tema de um texto. 
- Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

- Implicações do Suporte, do Gênero e /ou do Enunciador na Compreensão do Texto (Identificar a finalidade 
de textos de diferentes gêneros). 
- Relação entre Textos (Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 
tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido). 
- Coerência e Coesão no Processamento do Texto (Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando 
repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto; Identificar o conflito gerador do 
enredo e os elementos que constroem a narrativa; Estabelecer relação causa /conseqüência entre partes e 
elementos do texto; Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 
advérbios, etc.) 
- Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido (Identificar efeitos de ironia ou humor em textos 
variados; Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações) 
- Variação Lingüística (Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto) 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO, 
FARMACÊUTICO E MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia – ortografia – acentuação gráfica – 
estrutura e formação de palavras – verbos: tempo, modo, cargo – substantivos: classificação e cargo – flexão de 
gênero, número e grau, formação e análise – artigo – adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções 
adjetivas, flexões – advérbios: classificação, flexão, grau – numeral: tipos e cargo – pronomes: conceito, 
classificação – preposição – conjunções – interjeições – Sintaxe: frase, oração, período – pontuação – tipos de 
frases – complementos verbais e nominais – vozes verbais – orações subordinadas – orações coordenadas – 
concordância verbal e nominal – regência verbal e nominal – Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e 
expressões – crase – Derivação prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – 
figuras de linguagem – figuras de palavra – figuras de pensamento – significação das palavras – vícios de 
linguagem.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA – MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR - ÁREA RURAL E MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR 
Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão Silábica e 
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – Negativa; Classes 
de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; 
Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos. 
 

MATEMÁTICA – MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR - ÁREA RURAL E MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR 
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, 
raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e 
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau.  
 

CONHECIMENTOS GERAIS – TODOS OS CARGOS 
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas: artes, geografia, história, política, cultura, literatura, economia, 
esportes, saúde, educação, literatura, sociedade e atualidades, tanto na esfera nacional quanto internacional. 
Aspectos Históricos e Geográficos do Estado de São Paulo e do município de Presidente Venceslau – SP. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção; 
Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e 
soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens 
gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta 
oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios 
endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema 
hematopoiético; Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento 
de emergência: parada cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e 
comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de 
enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à 
gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; Recémnascido normal e 
patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. 
Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde – doença; Imunizações; Vigilância em saúde; Atenção à saúde da 
criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. 
Atenção Psicossocial; saúde mental, álcool e outras drogas; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Lei 
8080/90. Lei 8142/90. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. 
Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal. 
 

CIRURGIÃO DENTISTA  

Biossegurança em Odontologia. Controle de infecção. Odontologia Social e Preventiva. Odontologia em Saúde 
Coletiva. Anatomia bucal e dentária. Patologias e semiologia da cavidade oral. Doenças sistêmicas com 
repercussão na cavidade oral. Cariologia. Dentística Restauradora. Endodontia. Periodontia. Odontopediatria. 
Odontogeriatria. Exodontia. Disfunção Têmporo-Mandibular e Dor-Orofacial. Prótese Dentária. Farmacologia e 
Anestesiologia em Odontologia. Radiologia Odontológica e Imaginologia. Materiais dentários, instrumentais e 
acessórios odontológicos. Clínica Integral. Exame do paciente. Odontologia para Pacientes com Necessidades 
Especiais. Odontologia Legal e Bioética. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Informática básica: noções de Hardware e 
Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal. 
 

ENFERMEIRO 

Enfermagem Geral: Técnicas Básicas - SSVV, higienização, administração de medicamentos, preparação para 
exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação: Comportamento 
Social e de Trabalho. Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação compulsória, patologias 
atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar: Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pósanestésica 
e central de material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, 
hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, 
queimaduras, desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do 
frio, politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, 
alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em 
Enfermagem; Funcionamento e Manuseio de Equipamentos e Materiais das Ambulâncias, Linguagem de 
Radiocomunicação, Conhecimento da Portaria MS 2048, Atendimento ao Politraumatizado, Reconhecimento de 
Sinais de Traumas (Trauma Raquimedular, Trauma de Tórax, Trauma Abdominal, Trauma de Extremidades, 
Trauma de Face), Queimaduras, Choque Elétrico, Crise Convulsiva, Intoxicações Exógenas, Acidentes com 
Produtos Perigosos, Acidentes com Múltiplas Vitimas, Reconhecimento de Sinais de Doenças 
Respiratórias/Circulatórias e Metabólicas, Noções de Anatomia, Fisiologia, Exame Físico, Urgências Psiquiátricas, 
Urgências Obstétricas, Técnicas Básicas, desinfecção, Limpeza de Materiais e Aparelhos das Ambulâncias. Lei 
8080/90. Lei 8142/90. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. 
Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal. 
 

FARMACÊUTICO 

Sistema de gestão para Farmácia Hospitalar. Farmacoeconomia. Farmacovigilância. Farmacologia aplicada. 
Legislação ética e bioética em Farmácia Hospitalar. Assistência Farmacêutica. Seleção e padronização de 
medicamentos. Programação e aquisição de produtos farmacêuticos. Logística, recebimento, armazenamento e 
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distribuição de medicamentos. Métodos de controle de estoque. Sistema de distribuição de medicamentos. 
Prescrição e dispensação de medicamentos. Atenção Farmacêutica. Registros de produtos sujeitos a controle 
especial. Formas farmacêuticas. Vias de administração de medicamentos. Absorção, metabolização e eliminação 
de medicamentos. Farmacotécnica: fórmulas magistrais, oficinais e especialidades farmacêuticas sólidas, semi-
sólidas e líquidas. Formas farmacêuticas estéreis. Cálculos em Farmácia Hospitalar. Portarias, normas e resoluções 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medicamentos genéricos. Boas práticas de dispensação de 
medicamentos. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. 
MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal. 
 

MÉDICO – CLÍNICO GERAL 
Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças: 
reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, 
respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, 
dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Anatomia, Atendimento e Intervenções em 
Acidentes com Múltiplas Vítimas e Catástrofes, Urgência Clinica Adulto e Infantil, Urgências Obstétricas, Urgências 
Psiquiátricas, Intervenção nas Doenças Respiratórias, Metabólicas e Circulatórias, Linguagem de Radio, 
Radiocomunicação; Manuseio de Respirador Artificial, Desfibrilador, Monitor Cardíaco, Intervenções em todos os 
tipos de traumas. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Informática básica: noções de 
Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal. 
 

PEB I – PEB I (ESTUDANTE) 
Referências Bibliográficas: 
AZENHA, Maria da Graça. Construtivismo: De Piaget a Emilia Ferreiro. 7 ed. São Paulo: Editora Ática, 2000. 
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995.  
FREIRE, Paulo. A importância do ato de Ler. 42 ed. São Paulo: Cortez, 1992. 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora. Porto Alegre: Editora Mediação, 1995.  
LERNER, Delia. Ler e Escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar. 21 ed.São Paulo: Cortez, 2010. 
SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como processo discursivo. 
11 ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
VIGOSTKI, Luria, A.R. et al. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. 11 ed. São Paulo: Ícone, 2010. 
ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998.  
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. vol. 1 a 3. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. vol.1. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. 
Lei Federal nº 13.005. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, e dá outras providências.  
Base Nacional Comum Curricular – BNCC 2ª versão. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. 
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. 
 

PROFESSOR DE CRECHE 
Referências Bibliográficas: 
ABRAMOWICZ, Anete, WAJSKOP, Gisela. Educação Infantil – CRECHES – Atividades para crianças de zero a 
seis anos. São Paulo: Moderna, 1995. 
BRANDÃO, Heliana, FROESELER, Maria das Graças V. G. O livro dos jogos e das brincadeiras: para todas as 
idades. Belo Horizonte: Editora Leitura, 1997. 
CAMPOS, Maria Malta, ROSEMBERG, Fúlvia. Critérios para um atendimento em creches que respeite os 
direitos fundamentais das crianças. Brasília: MEC/SEB, 2009 
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. vol. 1 a 3. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. vol.1. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. 
Lei Federal nº 13.005. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, e dá outras providências.  
O Plano de Desenvolvimento da Educação – razões, princípios e programas. Brasília: Ministério da Educação, 
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2007 
Base Nacional Comum Curricular – BNCC 2ª versão. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. 
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. 
 
 

PEB I CONSERVATÓRIO MUSICAL  
Notas  musicais;  Tom  e  semitom;  Valores  musicais  positivos  e  negativos;  Clave; Sincope;   Classificação    
numérica   dos   intervalos;   Escalas   maiores    e    sustenido; Compassos simples; Compassos compostos; Escala 
cromática; - Ordem dos sustenidos - Ordem dos Bemóis - Demais alterações; Tons vizinhos de Ré maior; Graus 
modais e tonais; Escalas com tetracóides; Acorde de 7ª; - Forte Piano - Adlibitun - Smorzando - Sforzando - Sotto - 
Ritornello; Vozes masculinas; Vozes femininas; Quartetos.  
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. vol. 1 a 3. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. vol.1. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. 
Lei Federal nº 13.005. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, e dá outras providências.  
O Plano de Desenvolvimento da Educação – razões, princípios e programas. Brasília: Ministério da Educação, 
2007 
Base Nacional Comum Curricular – BNCC 2ª versão. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. 
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. 
 

PEB I CONSERVATÓRIO MUSICAL - ESTUDANTE 
Compassos simples; Compassos compostos; Escala cromática; - Ordem dos sustenidos - Ordem dos Bemóis - 
Demais alterações; Tons vizinhos de Ré maior; Graus modais e tonais; Escalas com tetracóides; Acorde de 7ª; - 
Forte Piano - Adlibitun - Smorzando - Sforzando - Sotto - Ritornello; Vozes masculinas; Vozes femininas; 
Quartetos. 
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. vol. 1 a 3. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. vol.1. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. 
Lei Federal nº 13.005. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, e dá outras providências.  
O Plano de Desenvolvimento da Educação – razões, princípios e programas. Brasília: Ministério da Educação, 
2007 
Base Nacional Comum Curricular – BNCC 2ª versão. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. 
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. 
 

PEB II – ARTES - PEB II – ARTES (ESTUDANTE) 
A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da Arte Arquitetônica; A Educação Musical na 
Escola; O Teatro; O Jogo dramático teatral na escola; Harmonia de cores; Geometria; Projeções Geométricas; 
Elementos básicos das composições artísticas (coreografias, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas 
gramáticas articuladoras; O Ensino da Educação Artística no Ensino Fundamental: a metodologia do ensino da arte; o 
desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, 
cognitivo e sócio cultural do ser humano; as diferentes linguagens artísticas e a educação. 
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. vol. 1 a 3. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. vol.ARTE. 
Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. 
Lei Federal nº 13.005. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, e dá outras providências.  
O Plano de Desenvolvimento da Educação – razões, princípios e programas. Brasília: Ministério da Educação, 
2007 
Base Nacional Comum Curricular – BNCC 2ª versão. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. 
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Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. 
 

PEB II – LETRAS - PEB II – LETRAS (ESTUDANTE) 
Fonética e Fonologia: Fonema e Sílaba; Encontro Vocálicos e Consonantais e Dígrafo; Ortografia; Acentuação. 
Morfologia: Estrutura das Palavras; Formação das Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classe de 
Palavras. Sintaxe: Frase, Oração, Período; TermosEssenciais da Oração; TermosIntegrantes da Oração; Termos 
Acessórios da Oração; Período; Sinais de Pontuação; As Palavras “Que” e “Se”; Uso dos porquês; Sintaxe de 
Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Crase; Uso do hífen; Problemas Gerais da Língua Culta; 
Significação das Palavras. Estilística: Figuras de Linguagem; Vícios de linguagem. Redação: Tipos de Composição: 
Descrição, Narração, Dissertação; Tipos de Discurso; Análise e Interpretação de Textos; As qualidades e defeitos 
de um texto. Literatura: Literatura Brasileira. 
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. vol. 1 a 3. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Língua Portuguesa. 
Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. 
Lei Federal nº 13.005. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, e dá outras providências.  
O Plano de Desenvolvimento da Educação – razões, princípios e programas. Brasília: Ministério da Educação, 
2007 
Base Nacional Comum Curricular – BNCC 2ª versão. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. 
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. 
 

PEB II – MATEMÁTICA - PEB II – MATEMÁTICA (ESTUDANTE) 
Aritmética e Conjuntos: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); operações 
básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo. Proporcionalidade.  Álgebra: Equações 
de 1º e 2º graus; funções elementares, suas representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, 
exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas; polinômios; números 
complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na informática; fundamentos de matemática financeira.  
Espaço e Forma: Geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica. 
Tratamento   de   Dados:   Fundamentos   de   estatística;   análise   combinatória   e probabilidade;  análise  e  
interpretação  de  informações  expressas  em  gráficos  e  t a b e l a s . 
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. vol. 1 a 3. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Matemática. 
Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. 
Lei Federal nº 13.005. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, e dá outras providências.  
O Plano de Desenvolvimento da Educação – razões, princípios e programas. Brasília: Ministério da Educação, 
2007. 
Base Nacional Comum Curricular – BNCC 2ª versão. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. 
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. 
 
 

PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento; Nutrição e atividade física; Socorros de 
urgência aplicados à Educação Física; Educação Física no currículo da Educação Básica: significados e 
possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; Educação Física escolar e 
cidadania; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; Esporte e jogos na escola: 
competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor; 
Concepções de Educação e Escola; Ética no trabalho docente; Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando; Desenvolvimento das capacidades inerentes ao rendimento esportivo; 
Abordagens da educação física escolar; Motricidade humana; Biodinâmica da atividade humana; Atividade física 
e qualidade de vida; Histórico da educação física no Brasil; Condicionamento físico e performance humana; 
Conhecimento das regras dos esportes em geral e treinamentos. Desportos: regras; organização de competições e 
aprendizagem dos principais desportos (natação, futebol, futsal, voleibol, basquetebol, handebol, atletismo e 
outros). Anatomia Humana. 
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Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. vol. 1 a 3. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Parâmetros Curriculares Nacionais - Vol. Educação Física. 
Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. 
Lei Federal nº 13.005. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, e dá outras providências.  
O Plano de Desenvolvimento da Educação – razões, princípios e programas. Brasília: Ministério da Educação, 
2007 
Base Nacional Comum Curricular – BNCC 2ª versão. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. 
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. 
 

PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL 
AZENHA, Maria da Graça. Construtivismo – De Piaget a Emilia Ferreiro. 7 ed. São Paulo: Editora Ática, 2000. 
CARVALHO, RositaEdler. Educação Inclusiva com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Editora Mediação, 2004. 
FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga, PANTOJA, Luísa de Marillac P., MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Atendimento 
Educacional Especializado – Aspectos Legais e Orientação Pedagógica. São Paulo: MEC/SEESP, 2007. 
FERREIRA, Maria Elisa Caputo, GUIMARÃES, Marly. Educação Inclusiva. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér, PRIETO, Rosângela Gavioli. Inclusão Escolar. Valéria Amorim Arantes (org.), São 
Paulo: Summus Editorial, 2006. 
A integração de pessoas com deficiência: contribuições para uma reflexão sobre o tema.São Paulo, 
Memnon: editora SENAC, 1997. 
Compreendendo a deficiência mental – novos caminhos educacionais. São Paulo: Editora Scipione. 
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem 
Educação Especial no Brasil – História e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1996. 
Declaração de Salamanca. Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).  
Resolução CNE/CEB nº 04/2009, que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 
especializado. 
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. vol. 1 a 3. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. vol.1. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. 
Lei Federal nº 13.005. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, e dá outras providências.  
Base Nacional Comum Curricular – BNCC 2ª versão. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. 
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. 
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ANEXO II 
 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Nos termos do Edital do Processo Seletivo nº 004/2021, solicito a isenção do pagamento da taxa de inscrição. 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 
NOME:  
CARGO 
PRETENDIDO: 

 

ENDEREÇO:  
BAIRRO:  CEP:  
CIDADE/UF:  TELEFONE:  
CPF:  RG:  
CTPS / SÉRIE  DATA EXPEDIÇÃO:  
E-mail:  
Número do NIS  
 

DECLARAÇÃO  
 

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição ao Processo Seletivo, que  
atendo ao estabelecido no Edital do Processo Seletivo nº 004/2021 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau – 
Estado de São Paulo, em especial quanto às disposições do item 3 deste Edital. 
 
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de inteira 
responsabilidade minha, podendo a Comissão Especial, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, 
ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do 
certame, podendo adotar as medidas cabíveis contra a minha pessoa. 
 
Presidente Venceslau/ SP, ____de______________de 2021. 
 
__________________                       
Assinatura Candidato                        

 
PROTOCOLO 

Para uso exclusivo da Comissão 
(    ) Deferido 
(    ) Indeferido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


