PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2022
(Contendo as Retificações nº 01, 02, 03 e 04)
A Prefeitura Municipal de Suzano faz saber que realizará, através do Instituto de Educação
e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, em datas, locais e horários a serem oportunamente
divulgados, Concurso Público autorizado pela Processo Eletrônico Administrativo nº 0034/2022,
destinado à nomeação pelo regime estatutário, obedecendo à Lei Municipal nº 190, de 08 de julho
de 2010 e Lei nº. 4392/2010 de 08 de julho de 2010, bem como suas alterações, legislações
complementares e/ou regulamentadoras e demais normas legais, nos cargos descritos na Tabela
I, especificada no Capítulo 1 do Concurso Público, deste edital.
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que fazem
parte integrante deste Edital.
I N S T R U Ç Õ E S

E S P E C I A I S

1. CONCURSO PÚBLICO

1.1. O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para provimento de vagas existentes
em cargos do quadro de pessoal e das que vierem a existir dentro do prazo de sua validade.
1.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO concede os salários especificados para os cargos
descritos na Tabela I, do Capítulo 1, deste edital.
1.3. A escolaridade, o código da opção, o cargo, o número de vagas de ampla concorrência, o
número de vagas para pessoas com deficiência, o salário inicial, a carga horária diária, os
requisitos mínimos exigidos, a cidade de lotação, a cidade de realização das provas, o valor da
inscrição e o período de aplicação das provas são os estabelecidos nas tabelas abaixo:
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TABELA I
ESCOLARIDADE – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Cód.

Cargo

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
PCD

Vagas
Cota
Racial

Salário Inicial e
Carga Horária
Semanal

Requisitos Mínimos Exigidos

Valor das
Inscrições

Período
de
Aplicação

Benefícios

101

AJUDANTE GERAL

3

CR

1

R$ 1.595,77
40 Horas

Ensino fundamental completo.

R$ 53,00

Y

VA/VT/CB

102

MOTORISTA

2

CR

1

R$ 2.607,78
40 Horas

Ensino fundamental completo e carteira nacional de
habilitação categoria D.

R$ 53,00

X

VA/VT/CB

103

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

2

CR

1

R$ 2.607,78
40 Horas

Ensino fundamental completo e carteira nacional de
habilitação categoria D e treinamento especializado e
reciclagem em cursos específicos, nos termos da
normatização do Contran.

R$ 53,00

Y

VA/VT/CB

104

OPERADOR DE MÁQUINAS
PESADAS

2

CR

CR

R$ 2.882,65
40 Horas

Ensino fundamental completo e carteira nacional de
habilitação categoria E.

R$ 53,00

Y

VA/VT/CB

105

SEPULTADOR

3

CR

1

R$ 1.595,77
40 Horas

Ensino fundamental completo.

R$ 53,00

Y

VA/VT/CB

ESCOLARIDADE – ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO
Cód.

Cargo

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
PCD

Vagas
Cota
Racial

Salário Inicial e
Carga Horária
Semanal

Requisitos Mínimos Exigidos

Valor das
Inscrições

Período de
Aplicação

Benefícios

201

AGENTE DE TRÂNSITO

2

CR

CR

R$ 2.882,65
40 Horas

Ensino médio completo, conhecimentos básicos de
informática como usuário e carteira nacional de
habilitação categoria A e D – automóvel e motocicleta.

R$ 69,00

X

VA/VT/CB

202

AGENTE FISCAL DE
TRANSPORTE

2

CR

CR

R$ 2.882,65
40 Horas

Ensino médio completo, conhecimentos básicos de
informática como usuário.

R$ 69,00

Y

VA/VT/CB

203

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3

CR

1

R$ 1.857,70
40 Horas

Ensino médio completo e conhecimentos básicos de
informática como usuário.

R$ 69,00

Y

VA/VT/CB

204

ADMINISTRADOR DE
PARQUES PÚBLICOS
MUNICIPAIS

1

CR

CR

R$ 3.931,41
40 Horas

Ensino médio completo, curso técnico em meio ambiente
ou agrícola conhecimentos básicos de informática como
usuário.

R$ 69,00

Y

VA/VT/CB

205

AGENTE FISCAL DE OBRAS

2

CR

CR

R$ 2.882,65
40 Horas

Ensino médio completo, curso técnico em edificações,
conhecimentos básicos de informática como usuário.

R$ 69,00

X

VA/VT/CB

206

AGENTE FISCAL DE POSTURAS

2

CR

CR

R$ 2.882,65
40 Horas

Ensino médio completo, curso técnico em edificações,
conhecimentos básicos de informática como usuário.

R$ 69,00

X

VA/VT/CB

207

MECÂNICO

1

CR

CR

R$ 2.607,78
40 Horas

Ensino médio completo, curso técnico profissionalizante
na área de atuação, conhecimentos intermediários de
informática e carteira nacional de habilitação categoria D
– automóvel e motocicleta.

R$ 69,00

Y

VA/VT/CB

208

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CR

CR

CR

R$ 2.882,65
40 Horas

Ensino Médio Completo, curso técnico em enfermagem e
inscrição no Conselho Regional de Enfermagem – COREN.

R$ 69,00

Y

VA/VT/CB

209

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
PLANTONISTA

CR

R$ 2.882,65
40 Horas ou
12x36

Ensino Médio Completo, Diploma ou certificado de
conclusão de curso Técnico em Enfermagem, expedido
por instituição de ensino reconhecida pelo Conselho
Regional de Enfermagem de São Paulo, e registro no
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

R$ 69,00

X

VA/VT/CB

1

CR

ESCOLARIDADE – ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Cód.

Cargo

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
PCD

Vagas
Cota
Racial

Salário Inicial e
Carga Horária
Semanal

Requisitos Mínimos Exigidos

Valor das
Inscrições

Período de
Aplicação

Benefícios

301

AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO

1

CR

CR

R$ 5.121,88
40 Horas

Curso superior completo, conhecimentos básicos de
informática como usuário.

R$ 93,00

X

VA/VT

302

ARQUITETO

1

CR

CR

R$ 7.399,82
30 Horas

Curso superior completo em arquitetura e inscrição no
CAU/BR – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil**

R$ 93,00

Y

VA/VT

303

ENFERMEIRO

CR

CR

CR

R$ 6.263,63
40 Horas

Curso superior completo em enfermagem e inscrição no
COREN – Conselho Regional de Enfermagem

R$ 93,00

X

VA/VT
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Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em
Enfermagem, devidamente registrado, expedido por
instituição de ensino superior, reconhecido pelo
Ministério da Educação, e registrado no Conselho
Regional de Enfermagem de São Paulo.

R$ 93,00

Y

VA/VT

304

ENFERMEIRO PLANTONISTA

CR

CR

CR

R$ 6.263,63
40 Horas ou
12x36

305

ENGENHEIRO CIVIL

1

CR

CR

R$ 7.399,82
30 Horas

Curso superior em engenharia civil e inscrição no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

R$ 93,00

Y

VA/VT

306

FARMACÊUTICO

CR

CR

CR

R$ 6.263,63
40 Horas

Curso superior em farmácia e inscrição no CRF –
Conselho Regional de Farmácia.

R$ 93,00

Y

VA/VT

R$ 93,00

X

VA/VT

R$ 93,00

X

VA/VT

R$ 93,00

Y

VA/VT

R$ 93,00

Y

VA/VT

R$ 93,00

X

VA/VT

R$ 93,00

Y

VA/VT

R$ 93,00

X

VA/VT

R$ 93,00

Y

VA/VT

R$ 93,00

X

VA/VT

R$ 93,00

X

VA/VT

R$ 93,00

Y

VA/VT

R$ 93,00

X

VA/VT

R$ 93,00

Y

VA/VT

307

MÉDICO 10H

CR

CR

CR

R$ 4.002,87
10 Horas

308

MÉDICO 20H

CR

CR

CR

R$ 8.007,70
20 Horas

309

MÉDICO 30H

CR

CR

CR

R$ 12.011,42
30 Horas

310

MÉDICO CLÍNICO GERAL 10H

CR

CR

CR

R$ 4.002,87
10 Horas

311

MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H

2

CR

CR

R$ 8.007,70
20 Horas

312

MÉDICO CLINICO GERAL
PLANTONISTA 24H

2

CR

CR

R$ 9.143,10
24 Horas

313

MÉDICO GINECOLOGISTA 10H

2

CR

CR

R$ 4.002,87
10 Horas

314

MÉDICO GINECOLOGISTA 20H

2

CR

CR

R$ 8.007,70
20 Horas

315

MÉDICO NEUROLOGISTA 10H

2

CR

CR

R$ 4.002,87
10 Horas

316

MÉDICO ORTOPEDISTA 20H

2

CR

CR

R$ 8.007,70
20 Horas

317

MÉDICO
OTORRINOLARINGOLOGISTA
20H

CR

CR

CR

R$ 8.007,70
20 Horas

318

MÉDICO PEDIATRA 20H

2

CR

CR

R$ 8.007,70
20 Horas

319

MÉDICO PEDIATRA
PLANTONISTA 24H

2

CR

CR

R$ 9.143,10
24 Horas

Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área
de atuação.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área
de atuação.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área
de atuação.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área
de atuação.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área
de atuação.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área
de atuação.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área
de atuação.
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320

MÉDICO PNEUMOLOGISTA
20H

1

CR

CR

R$ 8.007,70
20 Horas

321

MÉDICO PSIQUIATRA 20H

2

CR

CR

R$ 8.007,70
20 Horas

322

MÉDICO PSIQUIATRA
INFANTIL 20H

2

CR

CR

R$ 8.007,70
20 Horas

323

PSICÓLOGO

CR

CR

CR

R$ 6.263,63
40 Horas

Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área
de atuação.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
especialização, residência médica e /ou título em
psiquiatria.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Medicina, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
especialização, residência médica e /ou título em
psiquiatria infantil.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de
graduação em Psicologia, devidamente registrado,
expedido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registrado
no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo.

R$ 93,00

X

VA/VT

R$ 93,00

X

VA/VT

R$ 93,00

Y

VA/VT

R$ 93,00

X

VA/VT

* Benefícios: Cesta Básica - R$ 200,00 / Vale Alimentação – R$ 340,00 / Vale Transporte
** Em observância às diretrizes especificadas na Lei Federal nº 12.378/2010.

1.4. As atribuições típicas de cada cargo estão descritas no Anexo I deste Edital.
1.5. Todas as etapas constantes deste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de
Brasília-DF.
1.5.1. A concessão dos benefícios obedecerá ao Ato Administrativo da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUZANO vigente à época da nomeação.
1.6. A Jornada Semanal de Trabalho: 40 horas semanais e os horários de trabalho serão definidos
a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, em função da natureza do cargo,
atividades, plantões, escalas, atendendo as necessidades da Administração e o interesse público,
em função do regime especial de trabalho.
1.7. O candidato aprovado e contratado pelo Regime Estatutário instituído pela Lei Municipal nº
4.391/10 deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Administração, obedecida a
carga horária semanal de trabalho.
2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e para a nomeação deverá
preencher as condições especificadas a seguir:
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2.1.1. Possuir documentação comprobatória, no ato da convocação, dos REQUISITOS
MÍNIMOS EXIGIDOS para o Cargos, conforme especificado na Tabela I, do Capítulo 1, e a
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA determinada no item 12.5 do Capítulo 12, deste
Edital;
2.1.2. Ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência física incompatível com o
exercício das atribuições do cargo, comprovada em inspeção realizada pelo Médico do
Trabalho indicado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO.
2.1.3. O candidato deverá preencher as seguintes condições para provimento do cargo:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade
de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de
18/04/1972, Constituição Federal - § 1° do art. 12 de 05/10/1988 e Emenda Constitucional
nº 19, de 04/06/1998 – art. 3º).
b) Ter na data da nomeação 18 (dezoito) anos completos.
c) Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo
masculino, do Serviço Militar.
d) Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos.
e) Possuir aptidão física e mental.
f) Possuir e comprovar a escolaridade mínima, pré-requisito para o cargo, realizada em
instituição de ensino reconhecida pelo MEC, à época da posse.
g) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.
h) Possuir registro nos Conselhos de Classe, nos casos em que houver obrigatoriedade legal
para o desempenho do cargo;
i) Nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente:
i1) não ter sido responsável, por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal
de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou de Município,
ou, ainda, por Conselho de Contas de Município;
i2) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de emprego/cargo público;
i3) não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em julgado, pela
prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados no título XI da Parte Especial
no Código Penal Brasileiro, na Lei n.º 7.492, de 16 de junho de 1985, e na Lei n.º 8.429, de
2 de junho de 1992.
j) E outras exigências que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO julgar necessárias.
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3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br,
de acordo com período mencionado no Anexo III deste Edital, conforme o horário oficial
de Brasília/DF.
3.2.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br e

selecionar o certame desejado no campo “Inscrições abertas”. Uma nova tela será aberta com as
informações do certame escolhido e o(a) interessado(a) deverá selecionar a opção “Inscreva-se
já”, na qual será solicitado o número do CPF.
3.2.1. Após os procedimentos descritos no item 3.2., caso o(a) interessado(a) ainda não
esteja cadastrado no site, será aberta uma tela chamada “Cadastro”, na qual o(a)
interessado(a)

deverá

fornecer

as

informações

solicitadas,

corretas

e

completas,

responsabilizando-se pela veracidade destas;
3.2.2. Ao(À) candidato(a) que possuir cadastro no site, após digitar o número do CPF, será
solicitada a senha de acesso ao site. Quando a tela de inscrição for aberta, todos os dados
pessoais devem ser conferidos e, caso seja necessário, devem ser realizadas as devidas
alterações;
3.2.3. Na sequência do preenchimento dos dados pessoais, devem ser preenchidos os
campos referentes à inscrição.
3.3. Após o pagamento do boleto bancário, não haverá devolução dos valores, em hipótese
alguma,

devendo

o(a) candidato(a)

atentar-se

ao

valor

e

vencimento

apontados na

inscrição/boleto antes do efetivo pagamento.
3.4. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações
prestadas no preenchimento do Banco de Dados e na ficha de inscrição on-line, ainda que
realizada com o auxílio de terceiros, que serão verificadas por ocasião da comprovação de
requisitos mínimos exigidos, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO e ao Instituto
Nosso Rumo o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados
incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja
constatado posteriormente.
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3.5. O candidato que deseja efetivar sua inscrição deverá efetuar o pagamento do valor de
inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com os valores
definidos, por cargo, constantes na Tabela I do Capítulo 1 deste Edital, através de boleto
bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento conforme mencionado no Anexo III,
qual seja, no primeiro dia útil subsequente à data de encerramento do período de inscrição.
3.6. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor de inscrição
somente se atender a todos os requisitos exigidos para o cargo pretendido.
3.6.1 O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br até
a data de vencimento e deverá ser impresso para o pagamento do valor de inscrição após a
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line;
3.6.2. O Instituto Nosso Rumo e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO não se
responsabilizam por boletos bancários que não correspondam aos documentos emitidos no
ato da inscrição ou que tenham sido alterados/adulterados em função de problemas no
computador local, falhas de comunicação, fraudes causadas por vírus e afins;
3.6.3. Após o período mencionado no item 3.5, não haverá possibilidade de impressão do
boleto, seja qual for o motivo alegado.
3.7. A confirmação da inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição e
o pagamento do respectivo valor, dentro do período de vencimento do boleto.
3.7.1. Não haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, seja qual for o motivo
alegado;
3.7.2 Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, facsímile, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, TED, PIX, ordem de pagamento,
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste
Edital, bem como fora do período de inscrição estabelecido;
3.7.3. Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante de
agendamento bancário;
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3.7.4. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado
juntamente com o comprovante de pagamento e deverá ser mantido em poder do
candidato e apresentado no local de realização da Prova Objetiva. É de inteira
responsabilidade do candidato a manutenção sob sua guarda, para posterior apresentação,
se necessário;
3.7.4.1. Caso o candidato não tenha o boleto e o comprovante de pagamento, poderá
imprimir a tela de local de prova; este documento poderá comprovar a confirmação da
sua inscrição.
3.7.5. O Instituto Nosso Rumo e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO não se
responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência
de dados.
3.8. O candidato deverá efetuar uma única inscrição por período no Concurso Público.
3.8.1. Em caso de mais de uma inscrição no mesmo período, o candidato deverá efetuar o
pagamento de apenas um boleto bancário;
3.8.2. Tendo o candidato efetuado o pagamento de mais de um boleto bancário para o
mesmo cargo, será considerada a inscrição mais recente, ou seja, será considerada válida e
efetivada apenas a última inscrição gerada no site e paga pelo candidato;
3.8.3. Para efeito de validação da inscrição, de que trata o item anterior, considerar-se-á o
número da inscrição;
3.8.4. Ocorrendo a hipótese do item 3.8.2 ou pagamento duplicado de um mesmo boleto
bancário, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de valor de
inscrição;
3.8.5. Caso o candidato tenha realizado o pagamento de duas inscrições do mesmo período
para cargos diferentes deverá optar pela realização de apenas um e no outro constará como
ausente;
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3.8.6. A devolução do valor de inscrição somente ocorrerá se o Concurso Público for
anulado, caso em que a referida devolução ficará sob responsabilidade do Instituto Nosso
Rumo.
3.9. Na data mencionada no Anexo III deste Edital, o candidato deverá conferir no endereço
eletrônico www.nossorumo.org.br se a inscrição foi deferida, ou seja, se os dados da inscrição,
efetuada via Internet, foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago.
3.9.1. Para conferir se a inscrição foi deferida, o candidato deverá acessar o site
www.nossorumo.org.br e clicar em “Área do Candidato”, no canto superior direito do
site. Na sequência, deve-se digitar o CPF e a senha de acesso à área do candidato e clicar
em “Entrar”. Na aba “Meus Processos”, clica-se no link do certame desejado. Ao abrir a tela
de informações do Concurso Público, deve-se selecionar a opção “Situação das Inscrições e
2ª Via de Boleto” e clicar em “Visualizar Inscrição” para verificar o status da inscrição.
3.10. Caso a inscrição do candidato esteja indeferida, este poderá interpor recurso no período
mencionado no Anexo III deste Edital, nos termos do Capítulo 12. DOS RECURSOS.
3.10.1. Para acessar o link de recurso contra o indeferimento da inscrição, conforme disposto
no item 3.10, o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br, clicar na aba
“Área do Candidato” e digitar seu CPF e sua senha de acesso. Em seguida, na aba “Meus
Processos”, deverá selecionar o certame desejado e, em seguida, clicar no link “Recursos”,
quando então deverá seguir as instruções do site;
3.10.2. Dúvidas em relação ao processo de inscrição poderão ser direcionadas pelo link
“Dúvidas frequentes/Contatos” na página do Instituto Nosso Rumo, ou pelo telefone (11)
4584-5668, em dias úteis, no horário das 8h30 às 17h30.
3.11. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá, no ato
da inscrição, solicitar a condição na ficha de inscrição. Para todas as condições, exceto
amamentação, o candidato deverá enviar por meio eletrônico, durante o período de inscrição,
Laudo Médico com validade de 12 meses contados do último dia da inscrição.
3.11.1. O acesso ao link para envio dos documentos relativos aos laudos somente estará
disponível durante o período de inscrição;
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3.11.2. Ao confirmar o envio dos documentos e gerar o protocolo de envio, o candidato NÃO
poderá alterar ou substituir os documentos enviados;
3.11.3. Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução legível;
3.11.4. A entrega dos documentos relativos aos laudos não é obrigatória. O candidato que
não entregar a documentação não será eliminado do Concurso Público;
3.11.5. O candidato que não encaminhar durante o período de inscrição não terá a prova
especial e as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado;
3.11.6. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e
razoabilidade do pedido;
3.11.7. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas
deverá levar um acompanhante, que também se submeterá às regras deste Edital e Anexos
e ficará em sala reservada para essa finalidade, sendo responsável pela guarda da criança. A
candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará as provas.
3.11.7.1. A candidata lactante deverá encaminhar via site no botão “envio de laudos”
Certidão de Nascimento da Criança. A mãe poderá proceder com a amamentação a
cada intervalo de 2 (duas) horas por até 30 (trinta) minutos, por filho de até 6 (seis)
meses;
3.11.7.2. Durante a amamentação a candidata será acompanhada por um fiscal;
3.11.7.3. O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização
da prova, em igual período;
3.11.7.4. Caso a candidata ultrapasse o tempo estipulado de 30 (trinta) minutos será
compensado somente o tempo de 30 (trinta) minutos;
3.11.7.5. Caso a criança seja maior que 6 (seis) meses de idade a mãe poderá
amamentar, porém o tempo despendido para amamentação não será compensado;
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3.11.7.6. A candidata que amamentar em espaços curtos e não a cada 2 (duas) horas,
não terá o tempo compensado;
3.11.7.7. A criança deverá permanecer em local designado, acompanhada de familiar
ou terceiro, adulto responsável, indicado pela candidata;
3.11.7.8. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá
ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de um fiscal;
3.11.7.9. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante,
a criança e um(a) fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras
pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata;
3.11.7.10. Não serão fornecidos utensílios para utilização durante a amamentação ou
para uso da criança.
3.11.8. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá,
durante

o

período

mencionado

no

Anexo

III

deste

Edital,

acessar

o

site

www.nossorumo.org.br para verificar o resultado da solicitação pleiteada.
3.11.8.1. Para acessar as informações, conforme disposto no item 3.11.8, o candidato
deverá acessar o site www.nossorumo.org.br, clicar na aba “Área do Candidato”, e
digitar seu CPF e sua senha de acesso. Em seguida, na aba “Meus Processos”,
selecionará o certame desejado e, na sequência, clicará no link “Confirmação da
Inscrição”, quando então deverá seguir as instruções do site.
3.11.9. O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de
condição especial deverá acessar o link próprio da página do Concurso Público para
interposição de recursos, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, no período
mencionado no Anexo III deste Edital, e seguir as instruções ali contidas.
3.11.9.1. Para acessar o link de recurso contra o indeferimento da solicitação de
condição especial, conforme disposto no item 3.11.9, o candidato deverá acessar o site
www.nossorumo.org.br, clicar na aba “Área do Candidato”, e digitar seu CPF e sua
senha de acesso. Em seguida, na aba “Meus Processos”, deverá selecionar o certame
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desejado e, na sequência, clicar no link “Recursos”, quando então deverá seguir as
instruções do site.
3.12. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido
Concurso Público será feita por ocasião da convocação para admissão, sendo que a não
apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
3.13. A inscrição do candidato implicará o completo conhecimento e a tácita aceitação das normas
legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas
em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.
4. DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas
existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público, desde que a
deficiência que possua seja compatível com o cargo pretendido, conforme estabelece na Lei
Municipal nº 3240, de 06 de julho de 1998 e em consonância com o artigo 37, inciso VIII, da
Constituição Federal; Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo
Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de
02 de dezembro de 2004, bem como as disposições do Decreto Federal nº 9.508, de 24 de
setembro de 2018.
4.2. Conforme o §3º do art. 1º Decreto 9.508/2018, se na aplicação do percentual do total de
vagas reservadas a cada cargo resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro
número inteiro subsequente. Contudo, será respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento)
para esta reserva.
4.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no Artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
4.4. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica indicada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, que confirmará de modo definitivo o enquadramento
de sua situação como pessoa com deficiência e a compatibilidade com o Cargo pretendido.
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4.4.1. Será eliminado da lista de pessoas com deficiência o candidato cuja deficiência,
assinalada na ficha de inscrição, não se constate, devendo este constar apenas na lista de
classificação geral de aprovados;
4.4.2. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de
inscrição seja incompatível com o cargo pretendido.
4.5. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência
obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, conforme
especificado a seguir:
4.5.1. A avaliação do potencial de trabalho do candidato com deficiência, frente às rotinas
dos cargos, será realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, por meio de
perícia médica admissional;
4.5.2. O médico responsável pela avaliação emitirá parecer observando:
a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar;
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho
na execução das tarefas;
d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que
habitualmente utilize;
e) o resultado da avaliação com base no disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146, de
2015, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais previstos em Edital.
4.5.3. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres;
4.5.4. O médico responsável avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a
deficiência do candidato.
4.6. As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os
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candidatos.
4.7. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado no
dia do Concurso Público deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita
para a realização das provas (prova em Braille ou ampliada).
4.8. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá especificar na Ficha de Inscrição a
sua deficiência.
4.9. O acesso ao link para envio dos documentos relativos aos laudos somente estará disponível
durante o período de inscrição.
4.10. Ao confirmar o envio dos documentos e gerar o protocolo de envio, o candidato NÃO poderá
alterar ou substituir os documentos enviados.
4.11. Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução legível.
4.12. Os documentos deverão ser enviados através do site www.nossorumo.org.br, o acesso
deverá ser por meio do número do CPF e da senha do candidato cadastrados no site do Instituto
Nosso Rumo. Após efetuar o login, o candidato deverá clicar na aba “Envio de Laudos”.
4.13. O único documento aceito será o Laudo Médico, atualizado há menos de 1 (um) ano da data
do último dia de inscrições, 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 previsão de adaptação da sua prova.
a) o candidato com deficiência visual, além do envio da documentação indicada no item
4.13., deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova
especial em Braille ou ampliada, ou ainda a necessidade da leitura de sua prova,
especificando o tipo de deficiência;
b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das
provas, além do envio da documentação indicada nesse item, deverá encaminhar, até o
término das inscrições, laudo médico com justificativa para o tempo adicional, emitido por
especialista da área de sua deficiência.

14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2022
4.13.1. Às pessoas com deficiências visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial
ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de letra correspondente a
corpo 24;
4.13.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e
razoabilidade do pedido.
4.14. O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições, aos dispositivos
mencionados no item 4.13 e seus subitens não terá a condição especial atendida ou não será
considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegado.
4.15. O Instituto Nosso Rumo divulgará no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br,
conforme a data mencionada no Anexo III deste Edital, na área restrita do candidato, mediante
acesso com CPF e senha, confirmação das inscrições, incluindo o enquadramento de pessoa com
deficiência para concorrência à reserva de vagas pertinente ao Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações.
4.15.1. O candidato que tiver sua inscrição na reserva para pessoas com deficiência
indeferida poderá interpor recurso no período mencionado no Anexo III deste Edital, através
do site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br);
4.15.2. Ao término da apreciação dos recursos contra o indeferimento de inscrição na
reserva para pessoas com deficiência, o Instituto Nosso Rumo divulgará o resultado no
endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, na data mencionada no Anexo III deste
Edital, na área restrita do candidato, mediante acesso com CPF e senha.
4.16. Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem pessoa com deficiência, se aprovados
no Concurso Público, terão seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte.
4.17. O candidato que não realizar a inscrição para pessoa com deficiência, conforme as instruções
constantes deste capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
4.18. Será eliminado da lista de pessoas com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na
ficha de inscrição não se constate, devendo este constar apenas na lista de classificação geral de
aprovados.
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5. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO
5.1. Os candidatos amparados pela Lei Municipal nº 4265/08 e Decreto Municipal nº 7760/08, que
regulamenta a mesma, e pela Lei Municipal n° 4949/16, poderão realizar, no período mencionado
no Anexo III deste Edital, seu pedido de isenção do pagamento do valor da inscrição pelo site
www.nossorumo.org.br, no ato da inscrição.
5.1.1. O pedido de isenção a que se refere o item 5.1 será possibilitado ao candidato que
esteja desempregado ou receba até um salário mínimo mensal (Lei Municipal nº 4265/08 e
Decreto Municipal nº 7760/08), ou que seja doador de sangue no município de Suzano (Lei
Municipal n° 4949/16).
5.1.2.

O

candidato

deverá

encaminhar

a

documentação

que

comprove

o

seu

enquadramento, conforme descrito no item 5.1.1., de acordo com a data mencionada no
Anexo III, para o e-mail isencao@nossorumo.org.br, informando no corpo do e-mail o
nome completo, CPF e qual o certame de que solicita a Isenção.

5.1.2.1

O candidato desempregado deverá encaminhar cópia simples dos seguintes

documentos:

a) Registro de Identificação (RG);
b) Cadastro de Pessoa Física;
c) Carteira de trabalho e previdência social (CTPS), das folhas que constam foto,
identificação e baixa por demissão de seu último emprego, inclusive temporário e
estágio probatório, bem como da página em branco demonstrando que não houve
registro posterior;
d) Comprovante de endereço; e
e) Declaração a que alude o art. 4º do Decreto Municipal nº. 7760/08, nos termos do
modelo constante do Anexo IV deste edital.

5.1.2.2. O candidato cuja renda pessoal não ultrapasse 01 (um) salário mínimo mensal,
cópia simples dos seguintes documentos:

a) Registro de Identificação (RG);
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b) Cadastro Pessoa Física;
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), das folhas que constam foto,
identificação e seu último registro;
d) Holerite ou Declaração de renda do empregador em papel timbrado da empresa
com firma reconhecida, ou carnê do INSS ou “Declaração do Contador”;
e) Comprovante de Endereço; e
f) Declaração a que alude o art. 4º do Decreto Municipal nº. 7760/08, nos termos do
modelo constante do Anexo IV deste edital.

5.1.2.3. Para atendimento às alíneas “d” e “e” dos subitens 5.1.2.1 e 5.1.2.2,
respectivamente, o candidato que não possuir comprovante de endereço em nome
próprio deverá apresentar juntamente com o comprovante em nome de terceiro uma
declaração de próprio punho justificando tal apresentação e assumindo a veracidade e
responsabilidade das informações prestadas.

5.1.2.4. Em se tratando de doador de sangue deve ser comprovada a realização de
pelo menos 03 (três) doações, no caso de homens, e 02 (duas) doações no caso de
mulheres, no período de 12 (doze) meses antecedentes à data do pedido pleiteado.
Para fins de comprovação, o órgão que realizar a coleta do sangue doado deverá emitir
um certificado de doação voluntária ao doador, onde conste seu nome completo,
número da carteira de Identidade e do CPF, data da doação, carimbo do órgão,
assinatura do responsável técnico, e o histórico das coletas realizadas.

5.1.3. O candidato somente poderá solicitar a isenção para 01 (um) cargo. Caso o
candidato envie documentação solicitando isenção da inscrição para mais de um cargo, esta
será concedida para a inscrição no cargo em que foi realizada a inscrição mais recente.

5.2. Será considerada nula a isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou apresentar informações inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação.
5.2.1. Para os casos mencionados nas alíneas “a” e “b” acima, o candidato terá sua situação
informada à autoridade policial competente para as providências cabíveis;
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5.2.2. Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que:
a) pleitear a isenção sem preencher a opção disponível na ficha de inscrição, no site do
Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br);
b) não observar o período para a solicitação de isenção.
5.3. Não será aceita solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição via fax, correio
eletrônico, postagem pelos Correios ou por procuração.

5.4. Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção do pagamento do valor da inscrição,
o

Instituto

Nosso

Rumo

divulgará

o

resultado

no

endereço

eletrônico

(www.nossorumo.org.br), na data mencionada no Anexo III deste Edital, mediante acesso com
CPF e senha na “Área do Candidato”, na qual será possível visualizar a confirmação de inscrição.

5.5. O candidato que tiver sua solicitação de isenção de pagamento do valor da inscrição
indeferida poderá interpor recurso no período citado no Anexo III deste Edital, pelo site do
Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br).

5.6. Ao término da apreciação dos recursos contra o indeferimento de isenção do pagamento do
valor

da

inscrição,

o

Instituto

Nosso

Rumo

divulgará

no

endereço

eletrônico

(www.nossorumo.org.br), na data prevista pelo Anexo III deste Edital, mediante acesso com CPF
e senha na área do candidato, o resultado final da apreciação dos pedidos de isenção do
pagamento do valor da inscrição.
5.7. Caso queiram participar do Concurso Público, os candidatos que tiveram o pedido de isenção
do pagamento do valor da inscrição indeferido após análises de recursos, deverão gerar boleto
bancário com o valor integral da inscrição no endereço eletrônico do Instituto Nosso Rumo
(www.nossorumo.org.br) e efetuar o seu pagamento. O boleto bancário poderá ser impresso e
quitado conforme data mencionada no Anexo III, sendo está a data limite para o pagamento da
inscrição.
5.8. O Instituto Nosso Rumo não se responsabilizará por solicitação de inscrição com pedido de
isenção não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados.
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6. DAS PROVAS
6.1. O Concurso Público constará das seguintes etapas:

TABELA DE ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO

Código / Cargo

101 – Ajudante Geral

Código / Cargo

102 – Motorista
103 – Motorista de Ambulância

Tipo de Prova

Conteúdo / Disciplinas

Nº de itens

Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais

10
05
10

TOTAL:

25

Tipo de Prova

Conteúdo / Disciplinas

Nº de itens

Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos

10
05
10

TOTAL:

25

Prática

Código / Cargo

104 – Operador de Máquinas Pesadas
105 – Sepultador

Tipo de Prova

Conteúdo / Disciplinas

Nº de itens

Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais

10
05
10

TOTAL:

25

Prática

Código / Cargo
201
202
203
204
205
206

–
–
–
–
–
–

Agente de Trânsito
Agente Fiscal de Transportes
Auxiliar Administrativo
Administrador de Parques Públicos Municipais
Agente Fiscal de Obras
Agente Fiscal de Posturas

Conforme Capítulo 9 do Edital

Tipo de Prova

Objetiva

Conforme Capítulo 9 do Edital

Conteúdo / Disciplinas

Nº de itens

Língua Portuguesa
Matemática
Noções de Informática
Conhecimentos Específicos

10
05
05
10

TOTAL:

30
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Código / Cargo

Tipo de Prova

Conteúdo / Disciplinas

Nº de itens

Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos

10
10
10

TOTAL:

30

207 - Mecânico

Prática

Código / Cargo

208 – Técnico em Enfermagem
209 – Técnico em Enfermagem Plantonista

Código / Cargo

301 – Agente Fiscal Tributário
302 – Arquiteto
305 – Engenheiro Civil

Código / Cargo
303
304
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Enfermeiro
Enfermeiro Plantonista
Farmacêutico
Médico 10h
Médico 20h
Médico 30h
Médico Clínico Geral 10h
Médico Clínico Geral 20h
Médico Clínico Geral Plantonista 24h
Médico Ginecologista 10h
Médico Ginecologista 20h
Médico Neurologista 10h
Médico Ortopedista 20h
Médico Otorrinolaringologista 20h
Médico Pediatra 20h
Médico Pediatra Plantonista 24h
Médico Pneumologista 20h
Médico Psiquiatra 20h
Médico Psiquiatra Infantil 20h
Psicólogo

Tipo de Prova

Conforme Capítulo 9 do Edital

Conteúdo / Disciplinas

Nº de itens

Língua Portuguesa
Matemática
Legislação e Políticas de Saúde
Conhecimentos Específicos

10
05
05
10

TOTAL:

30

Conteúdo / Disciplinas

Nº de itens

Língua Portuguesa
Matemática
Noções de Informática
Conhecimentos Específicos

10
05
05
10

TOTAL:

30

Tipo de Prova

Conteúdo / Disciplinas

Nº de itens

Objetiva

Língua Portuguesa
Legislação e Políticas de Saúde
Conhecimentos Específicos

10
10
10

TOTAL:

30

Objetiva

Tipo de Prova

Objetiva

6.2. As Provas Objetivas constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco
alternativas cada, terão uma única resposta correta e versarão sobre os programas contidos no
ANEXO II deste Edital.
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6.3. As Provas Objetivas serão aplicadas em período a ser divulgado no Edital de Convocação.
7. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
7.1. As Provas Objetivas serão realizadas na cidade de Suzano, na data mencionada no Anexo III
deste Edital, em locais e horários a serem comunicados oportunamente no Edital de Convocação
para as Provas Objetivas, o qual será publicado na IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE

SUZANO e na Internet no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, conforme o horário
oficial de Brasília/DF.
7.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes nos
colégios da cidade mencionada no item 7.1, o Instituto Nosso Rumo reserva-se o direito
de alocá-los em cidades próximas às determinadas para aplicação das provas, não
assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses
candidatos;
7.1.1.1. Caso ocorra o disposto no subitem 7.1.1. (e somente neste caso), os
candidatos poderão ser alocados considerando-se, como critério, o endereço
residencial informado no ato de cadastro no site/inscrição no certame, bem como
observadas a viabilidade e conveniência do Instituto Nosso Rumo. Portanto, o
candidato deve informar seus dados com precisão, sendo que o Instituto Nosso
Rumo não se responsabilizará por endereços incorretos ou inverídicos registrados
pelos candidatos no ato da inscrição.
7.1.2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia,
horário ou local que não sejam os designados, conforme as informações constantes no item
7.1 e seus subitens deste capítulo;
7.1.3. 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 na eliminação do
Concurso Público;
7.1.4. Será disponibilizado Cartão Informativo na área restrita do candidato no site. O
candidato deverá, a partir da data mencionada no Anexo III deste Edital, informar-se, no

21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2022
endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, em que local e horário irá realizar a prova.
Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu
local de prova;
7.1.5. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários
de realização das provas. Em caso de dúvida, o candidato deverá entrar em contato por
meio da ferramenta “Entre em Contato/Dúvidas Frequentes”, disponível na página inicial do
site www.nossorumo.org.br.
7.2. Na data prevista conforme o Anexo III deste Edital, será disponibilizado um link de correção
cadastral durante 2 (dois) dias, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, devendo o
candidato acessar, mediante CPF e senha, realizando a correção necessária em seus dados
cadastrais, conforme segue:
a) O candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, efetuar
o login na “Área do Candidato”, digitando o CPF e a senha, e selecionar o certame
desejado;
b) Em seguida, o candidato deverá selecionar a opção “Inscrição e Correção Cadastral” e
seguir as instruções do site para efetivar a correção desejada.
7.2.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item
anterior deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão;
7.2.2. Não serão aceitas solicitações de alterações/correções de dados por mensagem
eletrônica ou por qualquer outro meio não previsto no item 7.2 e suas alíneas deste Edital.
7.3. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de cargo e/ou condição de pessoa com
deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao
Candidato – SAC, do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 4584-5668, das 8h30 às
17h30, ou através de chamado via site na aba “Dúvidas Frequentes/Contato” com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas Objetivas.
7.3.1. Não será admitida a troca de opção de cargos em hipótese alguma;
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7.3.2. A alteração da condição de candidato inscrito como pessoa com deficiência somente
será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato, em sua ficha de inscrição,
tenha sido transcrito erroneamente nas listas disponíveis para consulta e disponibilizado no
endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, desde que o candidato tenha cumprido
todas as normas e exigências constantes no Capítulo 4. deste Edital;
7.3.3. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no item 7.3
deste capítulo, será o único responsável pelas consequências ocasionadas por sua omissão.
7.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima
de 60 minutos munido de:
a) Comprovante de inscrição;
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade;
Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e
Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por
Órgãos ou Conselhos de Classe, que, por Lei Federal, valem como documento de identidade
(OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei
nº 9.503/97);
c) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, lápis e
borracha. Caso o(a) candidato(a) compareça com caneta de material não transparente, terá seu
material vistoriado pelos fiscais de aplicação.
7.4.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir
a identificação do candidato com clareza;
7.4.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade;
7.4.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há,
no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial,
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compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio;
7.4.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
7.4.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais
sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados;
7.4.4.1. O (a) candidato (a) que apresentar a CNH, RG e ou CPTS no formato digital,
deverá apresentar também outro documento pessoal no formato impresso, ainda que
não oficial.
7.4.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.
7.5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a
ausência do candidato.
7.6. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Nosso Rumo
procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico
mediante a apresentação do boleto devidamente pago.
7.6.1. A inclusão de que trata o item 7.6 será realizada de forma condicional, não gera
expectativa de direito sobre a participação no Concurso Público e será analisada pelo
Instituto Nosso Rumo na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se
verificar a pertinência da referida inclusão;
7.6.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 7.6, esta será
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes;
7.6.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato:
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7.6.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que
possua o respectivo porte;
7.6.3.2. Durante a realização da prova não será permitido o acesso a equipamentos
eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor,
relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman, tablet, etc.)
ou semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como fones de ouvido e
protetores auriculares;
7.6.3.3. Portar ou utilizar lapiseira, corretivos líquidos, régua ou qualquer outro objeto
diferente do especificado na alínea “c” do item 7.4 deste Edital;
7.6.3.4. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico
durante a realização das Provas Objetivas, o candidato será automaticamente
eliminado do Concurso Público;
7.6.3.5. Durante o período de aplicação das provas, os candidatos poderão ser
submetidos à revista através de detectores de metais;
7.6.3.6. O Instituto Nosso Rumo poderá registrar durante a aplicação das provas, via
aparelho celular - através de aplicativo de sua propriedade e utilizado exclusivamente
para este fim, fotografia da face e da frente e verso do documento de identificação do
candidato, bem como do código de barras da folha de resposta para fins de
confirmação digital da identificação do candidato. Caso o recurso seja adotado, as
imagens obtidas ficarão sob guarda e responsabilidade integral do Instituto Nosso
Rumo e somente poderão ser utilizadas para fins de confirmação da identidade do
candidato aprovado no ato da nomeação pelo ente contratante. O candidato que se
negar ao procedimento será eliminado do certame, posto que não será possível realizar
a confirmação de sua identidade nos moldes ora expostos.
7.6.4. O descumprimento dos itens 7.6.3.1., 7.6.3.2., 7.6.3.3. e 7.6.3.4 ou caso negue-se a
submeter-se à revista prevista no item 7.6.3.5, ser flagrado portando/utilizando
equipamentos eletrônicos ou o impedimento da realização do procedimento descrito no item
7.6.3.6., implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude;
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7.6.5. O Instituto Nosso Rumo não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas;
7.6.6. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou
quaisquer anotações.
7.7. Quanto às Provas Objetivas:
7.7.1. Para a realização das Provas Objetivas, o candidato lerá as questões no Caderno de
Questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica
fabricada em corpo transparente de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único
documento válido para correção.
7.7.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que
contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou
rasuras, ainda que legíveis;
7.7.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou
à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o
desempenho do candidato.
7.8. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas.
7.8.1. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de
decorridas 2h (duas) horas;
7.8.2. Após o período de 2 (duas) horas, o candidato, ao terminar a sua prova, deverá
devolver ao fiscal de sala o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, que será o único
documento válido para correção;
7.8.3. Os Cadernos de Questões serão disponibilizados no site do Instituto Nosso Rumo
exclusivamente durante o período de recurso contra o gabarito provisório.
7.9. As Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição.
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7.9.1. O candidato deverá transcrever para a sua Folha de Respostas a frase apresentada na
capa de sua Prova, para posterior verificação grafológica;
7.9.2. No rodapé da capa do caderno de provas consta espaço para transcrição do gabarito,
podendo destacar e levar somente a parte destacada, deixando com o fiscal o caderno de
questões e a folha de respostas;
7.9.2.1. O fiscal destacará a transcrição de seu gabarito, realizado na capa de sua prova,
no momento de entrega da prova ao fiscal, não sendo permitido destacar em momento
anterior.
7.9.3. Quando houver frase no caderno de questões o candidato é responsável pela
transcrição em sua Folha de Respostas a frase apresentada na capa de sua Prova, para
posterior verificação grafológica. O candidato que não transcrever a frase será eliminado do
certame, não podendo alegar desconhecimento;
7.10. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
7.10.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
7.10.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 7.4, alínea “b”, deste
capítulo;
7.10.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado;
7.10.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes do tempo
mínimo de permanência estabelecido no item 7.8.1 deste capítulo;
7.10.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente,
por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo
realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos, calculadora ou similar;
7.10.6. For surpreendido portando agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager,

palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman,
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tablet e/ou equipamentos semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como fones
de ouvido e protetores auriculares;
7.10.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
7.10.8. Não devolver a Folha de Respostas e o Caderno de Questões cedidos para realização
das provas;
7.10.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em
relação a qualquer um dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades
presentes;
7.10.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios
permitidos;
7.10.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as Folhas de Respostas;
7.10.12. Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e nas Folhas de
Respostas;
7.10.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria
ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público.
7.11. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele
será automaticamente eliminado do Concurso Público.
7.11.1. Excetuada a situação prevista no item 3.11.7 do Capítulo 3 deste Edital, não será
permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de
realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação do candidato no
Concurso Público.
7.12. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva
responsabilidade.
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7.13. Ocorrendo alguma situação de emergência, o candidato será encaminhado para atendimento
médico local ou a profissional de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsável pela
aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.
7.14. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar,
este não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público.
7.15. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público, designado pelo Instituto Nosso Rumo, o
direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for
considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras e restabelecer outros critérios
para resguardar a execução individual e correta das provas.
7.16. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das
provas e/ou critérios de avaliação/classificação.
7.17.

Os

gabaritos

da

prova

objetiva

serão

divulgados

no

endereço

eletrônico

www.nossorumo.org.br, na data mencionada no Anexo III deste Edital.
7.18. O candidato, ao terminar a prova, deverá se retirar imediatamente do estabelecimento de
ensino, não podendo permanecer nas suas dependências nem utilizar os sanitários.
7.19. Em caso de necessidade de reaplicação e/ou aplicação de provas, os custos são de
responsabilidade do candidato, isentando o Instituto Nosso Rumo de qualquer ressarcimento.
8. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
8.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
8.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto.
8.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova.
8.2.1. Para calcular o total de pontos, o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de
questões da prova e multiplicar pelo número de questões acertadas;
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8.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos alcançados pelo candidato na Prova
Objetiva.
8.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual
ou superior a 50 (cinquenta).
8.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso Público.
9. DA PROVA PRÁTICA
9.1. Concorrerão à Prova Prática os candidatos habilitados na prova objetiva, conforme
estabelecido no Capítulo 8 deste Edital, aos cargos 102 – Motorista, 103 – Motorista de
Ambulância, 104 – Operador de Máquinas Pesadas, 105 – Sepultador e 207 –
Mecânico.
9.1.1. Segue abaixo quantitativos de candidatos que serão convocados para a Prova
Prática:
Código

Cargo

Quantidade a ser
aferida de candidatos
ampla concorrência

Quantidade a ser
aferida de candidatos
com deficiência

Quantidade a ser
aferida de
candidatos cotistas
(cota racial)

102

Motorista

30

5

6

103

Motorista de Ambulância

30

5

6

104

Operador de Máquinas Pesadas

20

3

4

105

Sepultador

32

5

6

207

Mecânico

24

4

5

9.2. No caso de empate na última posição, serão convocados para as Provas Práticas todos os
candidatos nesta situação.
9.3. A Prova Prática será realizada na cidade de Suzano, na data prevista conforme Anexo III, em
local e horário divulgados através do endereço eletrônico do Instituto Nosso Rumo
(www.nossorumo.org.br).
9.3.1. A data da prova é sujeita à alteração;
9.3.2. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o
seu local de prova;
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9.3.3. Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e
local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no Anexo III deste
Edital;
9.3.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia,
horário ou fora do local designado.
9.4. A prova será individual através da qual será avaliada, por meio de uma Banca Examinadora, a
competência e habilidade do candidato.
9.4.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos, munido de documento oficial de identidade original;
9.4.2. Os candidatos aos cargos 102 – Motorista, 103 – Motorista de Ambulância e 104 –
Operador de Máquinas Pesadas, além do documento oficial original com foto já previsto
neste edital, deverão apresentar CNH – Carteira Nacional de Habilitação original, com a
categoria “D” (para os cargos 102 e 103) e categoria “E” (para o cargo 104), em validade e
de acordo com a legislação vigente (Código Nacional de Trânsito).
9.5. A Prova Prática busca aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato
às exigências e ao desempenho eficiente das atividades.
9.6. O candidato será considerado apto ou inapto no final da avaliação.
9.7. Serão considerados, na avaliação da Prova Prática para os cargos 102 – Motorista e 103 –
Motorista de Ambulância, os seguintes critérios:
FALTA GRAVÍSSIMA – 04 pontos por

FALTA GRAVE – 03 pontos por infração

FALTA MÉDIA – 02 pontos por infração

infração cometida em cada item abaixo

cometida em cada item abaixo

cometida em cada item abaixo

especificado:

especificado:

especificado:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrar na via preferencial sem o devido
cuidado.
Não parar na placa pare.
Avançar farol vermelho.
Invadir a faixa da contramão de direção.
Não respeitar a preferência do pedestre.
Subir na calçada destinada a pedestre.
Encostar uma das rodas na guia.
Derrubar os cones da baliza ou encostarse a eles.
Não conseguir fazer a manobra, baliza
ou garagem.
Estacionar o veículo longe da guia em 50
cm.
Movimentar o veículo sem usar cinto de
segurança.
Movimentar o veículo com a porta
aberta.
Necessitar de correção prática ou verbal
do examinador.

•
•
•
•
•
•

Não ajustar o banco ou espelhos
retrovisores.
Movimentar o veículo com o freio de
mão acionado.
Não manter distância de segurança
dos demais veículos.
Não conduzir o veículo de maneira
adequada em lombada, valeta ou
buraco.
Deixar motor do veículo desligar
antes do término da prova (deixar
morrer).
Não sair em primeira marcha.

•
•
•
•
•
•

Não fazer a sinalização devida (setas).
Dirigir todo percurso ou parte dele só
com uma mão no volante.
Apoiar o pé no pedal da embreagem
com o veículo em movimento.
Engrenar as marchas de maneira
incorreta.
Provocar movimentos irregulares por
mau uso do freio.
Provocar movimentos irregulares por
mau uso da embreagem.

FALTA LEVE – 01 pontos por infração
cometida em cada item abaixo especificado:

•
•
•
•
•
•
•

Usar a buzina sem justa razão.
Ignorar ou desconhecer os instrumentos
do painel.
Não verificar pneus, água e óleo.
Não saber ler corretamente o
manômetro.
Não verificar a parte elétrica (seta, luz
de freio, farol, etc.)
Não saber ligar o veículo.
Não saber onde soltar freio de mão.
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9.7.1. Será considerado NÃO APTO o candidato que somar pontuação igual ou superior a
04 (quatro) pontos.
9.8.

Serão considerados, na avaliação da Prova Prática para os cargos 104 – Operador de

Máquinas Pesadas, 105 – Sepultador e 207 – Mecânico, os seguintes aspectos:
9.8.1. O candidato deverá desenvolver uma ou mais atividades relacionadas ao cargo, em
conformidade a descrição apontada no Anexo I.
9.8.1.1. Para o cargo 104 – Operador de Máquinas Pesadas, a avaliação será realizada
em veículos leves, médios ou pesados e/ou em equipamentos adequados à prática da
função.
9.8.2. A Prova Prática terá sua avaliação composta por quatro itens:
a) Iniciativa e Apresentação;
b) Manuseio e conhecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e EPI’s;
c) Habilidade e atenção na execução da tarefa;
d) Produto final resultante da tarefa.
9.8.3. Para cada um dos itens descritos no subitem 9.8.2., haverá uma escala de conceitos
onde cada um representará uma pontuação específica, conforme segue:
a) Insatisfatório = 0 (zero) pontos
b) Regular = 5 (cinco) pontos
c) Bom = 15 (quinze) pontos
d) Ótimo = 25 (vinte e cinco) pontos
9.9. A prova prática para os cargos 104 – Operador de Máquinas Pesadas, 105 – Sepultador e 207
– Mecânico terá pontuação total de 100 (cem) pontos.
9.9.1. Será considerado APTO ao cargo o candidato que, ao final da prova prática, obtiver no
mínimo 50 (cinquenta) pontos no conjunto da prova.
9.9.1.1. O candidato considerado apto na Prova Prática não terá sua nota somada
a(s) etapa(s) anterior(es).
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9.10. A Prova Prática terá caráter eliminatório.
9.10.1. O candidato considerado NÃO APTO na Prova Prática ou que não comparecer para
realizar a prova será automaticamente eliminado do Concurso Público.
9.11. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.
9.12. O resultado provisório das Provas Práticas será disponibilizado no endereço eletrônico do
Instituto Nosso Rumo conforme data mencionada no Anexo III.
9.13. Informações adicionais sobre a aplicação da Prova Prática serão divulgadas por ocasião da
publicação do Edital de Convocação.
10. DA COTA RACIAL – LEI MUNICIPAL 5.254/10
10.1. De acordo com a Lei Municipal 5.254, de 15 de outubro de 2010, fica reservado aos
candidatos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas para cada cargo cujas vagas
ofertadas forem iguais ou superiores a três.
10.2. Os candidatos previamente habilitados no Resultado Provisório, que se autodeclararem no
ato da inscrição para concorrer às vagas reservadas à cota racial, serão convocados para uma
avaliação que ocorrerá antes da elaboração do Resultado Final, onde será verificada a veracidade
das informações inseridas pelo candidato no ato da inscrição.
10.3. A análise da veracidade da autodeclaração se dará através dos aspectos fenotípicos do
candidato, realizados por uma comissão, com poder deliberativo, nomeada para este fim.
10.4. Os aspectos fenotípicos do candidato, para fim de enquadramento na cota racial, serão
avaliados por meio do método da observação simples da região dos braços (bíceps braquial).
10.5. A Comissão Avaliadora reserva-se o direito de, se necessário, registrar imagem fotográfica e
filmagem do candidato, da região do rosto e dos braços (bíceps braquial), para compor o processo
de avaliação.
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10.6. O candidato que não comparecer à avaliação ou que negar-se a realizá-la, no todo ou em
parte, no dia e local determinado, será eliminado do Concurso Público.
10.7. Submetido à avaliação, constatada qualquer falsidade ou irregularidade na autodeclaração, o
candidato será eliminado do Concurso Público (art. 2º, parágrafo único Lei 5.254/10).
10.8. A divulgação da convocação dos candidatos habilitados está prevista conforme data
mencionada no Anexo III deste Edital, no endereço www.nossorumo.org.br. Para conferir,
deve-se acessar a área do candidato, digitando o CPF e a senha, clicar em PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUZANO – Concurso Público – 01/2022 e, em seguida, selecionar “Local da
Avaliação Presencial da Cota Racial”.
10.9. A data prevista para Avaliação Presencial da Cota Racial está descrita no Anexo III deste
Edital, em locais e horários a serem informados.
10.10. O resultado provisório da Avaliação Presencial da Cota Racial estará disponível na área
restrita

do

candidato,

na

data

prevista

no

Anexo

III

deste

Edital,

no

endereço

www.nossorumo.org.br, clicando em “Área do Candidato”, digitando o CPF e a senha e
clicando em PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO – Concurso Público – 01/2022 e, na
sequência, na opção “Resultados”.
10.11. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado da avaliação, conforme período
mencionado no Anexo III deste Edital, nos termos do Capítulo 12. DOS RECURSOS.
11. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
11.1. A Nota Final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
11.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente baseada na Nota Final, e sua
classificação será distribuída por meio de listas, de acordo com o cargo escolhido.
11.3. Serão elaboradas duas listas de classificação: uma geral, com a relação de todos os
candidatos habilitados no certame e uma específica para os candidatos com deficiência.
11.4. O resultado provisório do Concurso Público será divulgado no endereço eletrônico
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www.nossorumo.org.br, e caberá recurso nos termos do Capítulo 12. DOS RECURSOS,
deste Edital.
11.5. Após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, será divulgada a lista de
Classificação Final, não sendo aceitos recursos posteriores.
11.6.

A

lista

de

Classificação

Final

será

divulgada

no

endereço

eletrônico

www.nossorumo.org.br e publicada na IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SUZANO.
11.6.1. O resultado geral final do Concurso Público poderá ser consultado no site do
Instituto Nosso Rumo, conforme o item acima, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da
data de publicação da homologação.
11.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao
candidato que:
11.7.1. Tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos completados até a data de aplicação da Prova Objetiva deste Concurso Público,
conforme Artigo 27, Parágrafo Único, do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03;
11.7.2. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Conhecimentos Específicos
(quando houver);
11.7.3. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Língua Portuguesa;
11.7.4. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Políticas de Saúde (quando
houver);
11.7.5. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Matemática (quando houver);
11.7.6. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Noções de Informática (quando
houver);
11.7.7. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Conhecimentos Gerais (quando
houver);
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11.7.8. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso;
11.7.9. Sorteio.
11.8. Será realizado sorteio público para os candidatos que continuarem empatados na Nota Final,
mesmo após aplicados todos os critérios de desempate previstos neste Edital, no item 10.7 e seus
subitens. O sorteio público terá o seguinte regramento:
11.8.1 Todos os candidatos com notas finais iguais, e que as notas persistam empatadas nos
componentes, serão agrupados e receberão uma numeração para participação no sorteio. A
numeração será feita em ordem crescente: iniciando em 01 (um) e finalizando com o
número da quantidade de candidatos empatados. A ordem de numeração será dada por
rigorosa ordem do número de inscrição. Os candidatos poderão consultar a lista no site do
Instituto Nosso Rumo;
11.8.2. Todo o processo do sorteio de desempate será gravado, não sendo necessária a
presença dos candidatos envolvidos;
11.8.3. Em um recipiente, será colocada a numeração de todos os candidatos empatados, e
o sorteio será feito com a retirada de um número de cada vez, de maneira aleatória;
11.8.4. A sequência sorteada será a ordem de desempate dos candidatos, determinando sua
Classificação Final no referido Concurso Público;
11.8.5. Ao final do processo, será redigida uma ata referente ao sorteio público, que deverá
ser assinada por todos os envolvidos.
11.9. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de
direito à admissão e à preferência na admissão.
12. DOS RECURSOS
12.1. Serão admitidos recursos nas seguintes situações: divulgação do resultado das inscrições
efetivadas; divulgação do resultado das solicitações de condições especiais para a realização da
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prova; divulgação do resultado das solicitações de isenção da inscrição; divulgação do resultado
provisório da prova objetiva; divulgação dos gabaritos provisórios; divulgação do resultado
provisório da prova prática, divulgação do resultado provisório da avaliação presencial de cota
racial, classificação provisória.
12.2. O candidato poderá recorrer em quaisquer das situações supracitadas por meio do endereço
eletrônico www.nossorumo.org.br.
12.2.1. Para entrar com recurso, conforme disposto no item 12.2., o candidato deverá
acessar o site www.nossorumo.org.br, na aba “Área do Candidato”, digitar o número de
seu CPF e sua senha de acesso. Na aba “Meus Processos”, deverá selecionar o certame
desejado e clicar no link “Recursos”, quando então deverá seguir as instruções dispostas no
site;
12.2.2. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da data de divulgação.
12.3. Os recursos interpostos que não se referirem especificamente aos eventos aprazados não
serão apreciados.
12.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 12.1. e seus
subitens.
12.5. A interposição dos recursos não obstará o andamento regular do cronograma do Concurso
Público.
12.6. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (Sedex, AR etc.), fac-símile,
telex, correio eletrônico ou outro meio que não seja o estabelecido no item 12.2, deste capítulo.
12.7. Caso haja procedência do recurso, a questão poderá ser anulada ou ter seu gabarito
alterado, se houver alternativa condizente.
12.7.1. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada será atribuído a todos os
candidatos;
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12.7.2. Na eventual troca de alternativa de uma questão, esta será pontuada em
conformidade à nova alternativa informada através do gabarito final/oficial.
12.8. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá,
eventualmente, ser alterada a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação
superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer desclassificação do candidato que não obtiver nota
mínima exigida para aprovação.
12.8.1. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final
do Concurso Público, com as alterações ocorridas em face do disposto no item acima.
12.9. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados nas seguintes condições:
12.9.1. Em desacordo com as especificações contidas neste capítulo;
12.9.2. Fora do prazo estabelecido;
12.9.3. Sem fundamentação lógica e consistente;
12.9.4. Com argumentação idêntica a outros recursos;
12.9.5. Contra terceiros;
12.9.6. Com teor que desrespeite a Banca Examinadora;
12.9.7. Sem fundamentação lógica e que não corresponda à questão recursada;
12.9.8. Por meio da imprensa e/ou de redes sociais.
12.10. Em hipótese alguma, serão aceitos pedidos de vistas de prova, revisão de recurso, recurso
do recurso ou recurso de gabarito definitivo.
12.11. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

13. DA NOMEAÇÃO

13.1. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos
candidatos aprovados, observada a necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO.
13.2. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito
à nomeação. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO reserva-se ao direito de proceder às
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contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo
de validade do Concurso Público.
13.3. Os candidatos que vierem a ser convocados para admissão na PREFEITURA MUNICIPAL
DE SUZANO serão nomeados pelo regime estatutário, obedecendo à Lei Municipal nº 190, de 08
de julho de 2010 e Lei nº. 4392/2010 de 08 de julho de 2010.
13.4. Por ocasião da nomeação, os candidatos convocados deverão apresentar documentos
originais, acompanhados de uma cópia, que comprovem os requisitos mínimos para provimento e
que deram condições de inscrição, estabelecidas no presente Edital, bem como demais que a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO julgar necessários.
13.4.1. A convocação será publicada na IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SUZANO e o
candidato deverá se apresentar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO no prazo
estabelecido.
13.5. Os candidatos, no ato da nomeação, deverão apresentar os documentos discriminados a
seguir:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado;
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
d) Cédula de Identidade – RG ou RNE;
e) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;
f) Comprovante de quitação das obrigações militares, se do sexo masculino;
g) Certidão de Nascimento, se solteiro, Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União
Estável;
h) Certidão de Nascimento dos filhos;
i) Diploma de conclusão da formação exigida no requisito mínimo, devidamente registrado pelo
Ministério da Educação ou por outro órgão com delegação para tal;
j) Cópia da Declaração de Bens encaminhada à Receita Federal, relativa ao último exercício
fiscal;
k) Declaração de dependentes para Imposto de Renda;
l) 02 (duas) fotos 3x4 recentes e coloridas, com fundo branco;
m) Comprovante de Residência;
n) Atestado de Antecedentes Criminais;
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o) Declaração Negativa de Acumulação de Cargos Públicos;
p) Declaração ou termo de rescisão de cargos anteriores;
q) Comprovante do Registro no Conselho da categoria (ex.: CRC, CRQ, OAB, etc.), quando
exigido pelo cargo;
r) CNIS – MEU INSS.
13.5.1. No ato de sua nomeação, o candidato deverá declarar, sob as penas da Lei, se é ou
se já foi funcionário público (Federal, Estadual ou Municipal), seja como celetista, estatutário
ou contratado;
13.5.2. Caso haja necessidade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO poderá solicitar
documentos complementares.
13.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão submetidos a exame médico.
13.6.1. As decisões do Serviço Médico da PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, de
caráter eliminatório para efeito de ADMISSÃO, são soberanas e delas não caberá qualquer
recurso;
13.6.2. Em caso de ausência no exame médico, o candidato será eliminado do Concurso
Público.
13.7. Não serão aceitos, no ato da nomeação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As
cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.
13.8. Na hipótese de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o
fato deverá ser formalizado por ele, por meio do Termo de Desistência da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUZANO.
13.9. O candidato classificado se obriga a manter atualizados o endereço, telefone e e-mail
perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, conforme o disposto nos itens 14.9 e 14.10,
do Capítulo 14, deste Edital.
13.10. Não será contratado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração
falsa ou inexata para fins de nomeação e que não possuir os requisitos mínimos exigidos no Edital.
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13.11 O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não
comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O Instituto Nosso Rumo se responsabiliza pela divulgação de todas as fases do presente
certame até o resultado final, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br. As demais
etapas após a divulgação do resultado final são de responsabilidade da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUZANO.
14.2. Serão publicados na IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SUZANO. Após a divulgação do
resultado final, é de responsabilidade do candidato acompanhar as divulgações que serão
realizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO.
14.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no
Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação publicada na IMPRENSA OFICIAL DO

MUNICÍPIO DE SUZANO.
14.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO e o Instituto Nosso Rumo se eximem das
despesas com viagens e estadia dos candidatos em quaisquer das fases do Concurso Público.
14.5. A aprovação no Concurso Público não gera direito à convocação, mas esta, quando se fizer,
respeitará a ordem de classificação final.
14.6. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que
verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da convocação, acarretarão a nulidade da
inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de
medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
14.7. Caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO a homologação dos resultados finais do
Concurso Público, a qual poderá ser efetuada por cargos ou a critério da Administração.
14.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos
enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da
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respectiva providência ou evento, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser
publicado na IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SUZANO.
14.9. O candidato aprovado se obriga a manter atualizado o endereço perante o Instituto Nosso
Rumo, situado à Avenida Giustiniano Borin, 3350 – Caxambu – Jundiaí/ SP – CEP: 13218-546, até
a data de publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUZANO, mediante correspondência ao Setor de Recursos Humanos da
Prefeitura. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não
atualização do seu endereço.
14.10. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se
expire o prazo de validade do Concurso Público, para viabilizar os contatos necessários, sob pena
de, quando for convocado, perder o prazo para ser nomeado, caso não seja localizado.
14.11. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO e o Instituto Nosso Rumo não se
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
14.11.1. Endereço não atualizado;
14.11.2. Endereço de difícil acesso;
14.11.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou
endereço errado do candidato;
14.11.4. Correspondência recebida por terceiros.
14.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, por decisão motivada e justificada, poderá
revogar ou anular o presente Concurso Público, no todo ou em parte, bem como alterar os
quantitativos de vagas constantes na Tabela I, do Capítulo 1, deste Edital.
14.13. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e à apresentação
para admissão e exercício correrão às expensas do próprio candidato.
14.14. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO e o Instituto Nosso Rumo não se
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este
Concurso Público.
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14.15. Todos os cálculos de notas descritos neste Edital serão realizados com duas casas decimais,
arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.
14.16. Toda a legislação constante no Anexo II – Conteúdo Programático, será válida após a data
de publicação deste Edital e mesmo que revogada ou alterada poderá ser cobrada.
14.17. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam, com qualquer dos membros do
quadro societário da empresa contratada para aplicação e correção do presente certame, a relação
de parentesco definida e prevista nos artigos nº 1591 a nº 1595 do Código Civil, valorizando-se
assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública.
Constatada a tempo, será a inscrição indeferida pela Comissão Organizadora e, posterior à
homologação, será o candidato eliminado do Concurso Público, sem prejuízo de responsabilidade
civil, penal e administrativa.
14.18. A realização do certame será feita sob responsabilidade do Instituto Nosso Rumo,
havendo o envolvimento de recursos humanos da Administração Pública na realização e avaliação
de algumas etapas do Concurso Público.
14.19. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Concurso Público da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO e pelo Instituto Nosso Rumo, no que tange à
realização deste Concurso Público.
14.20. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO e o Instituto Nosso Rumo não emitirão
Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação na Imprensa Oficial
documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
14.21. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso
Público, serão publicados, oficialmente, na Imprensa Oficial do Município de Suzano ou outro que
venha a substituí-lo, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
14.22. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados pelo Instituto
Nosso Rumo.
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14.23. A inscrição implicará, por parte do candidato, conhecimento e aceitação das normas
contidas neste Edital.
14.24. Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no
presente Edital serão resolvidos Instituto Nosso Rumo, ficando a Comissão Especial de
Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público, subsidiária das decisões tomadas pela
banca organizadora.
14.25. A Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público será
constituído por ato do Prefeito da Prefeitura Municipal de Suzano, em até 10 dias úteis da
publicação do presente Edital.
14.26 O prazo de validade deste Concurso Público será de 1 (um) ano, contados da data da sua
homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual
período.
14.27. O prazo de impugnação deste edital será de 5 (cinco) dias corridos a partir da sua data de
publicação.
Suzano, 29 de janeiro de 2022.

CINTIA RENATA LIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
Prefeito Municipal
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
101 – AJUDANTE GERAL
Requisitos de provimento: ensino fundamental completo.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Destroçar pedras, aparando-as, para serem utilizadas em construções, pavimentações e drenagens
executadas pela prefeitura, com emprego de ferramentas manuais apropriadas;
Reparar ferramentas manuais, utilizando-se de equipamentos e técnicas apropriadas para devolver
a forma e as características originais;
Auxiliar no preparo de argamassa e na confecção de peças em concreto;
Retirar pisos em concreto e preparo do solo para edificações e reformas;
Auxiliar o artífice em todos os serviços que se façam necessários para sua perfeita execução;
Preparar o asfalto e o local a ser pavimentado, nivelando o solo e recobrindo-o com camadas de
pó de pedra, pedrisco e piche;
Realizar a limpeza de veículos automotores, limpar peças que serão reutilizadas, auxiliar nas trocas
de peças sob a orientação do mecânico de manutenção;
Realizar operações de carga e descargas de veículos, colocando os materiais e equipamentos nos
locais indicados;
Auxiliar a realização de instalação e manutenção das redes elétricas de edifícios públicos, sob a
orientação do eletricista;
Auxiliar na preparação das paredes para receberem tinta;
Realizar pequenos serviços de pintura;
Executar pequenos reparos, soldagem em peças de máquina, portões, arquibancadas, cadeiras, e
outros serviços específicos que se façam necessários;
Preparar o solo com areia ou terra, nivelando-o e colocando paralelepípedos ou blocos de concreto
nas vias e logradouros públicos;
Abastecer os veículos, anotando a quantidade de litros, quilometragem, placas do veículo e
condutor, segundo as determinações e normas da administração;
Manter o refeitório sempre limpo e asseado, oferecendo assim as melhores condições de higiene e
uso do local;
Auxiliar no preparo das refeições, lavando, descascando e cortando os alimentos, de acordo com
orientação superior, para atender ao programa alimentar estabelecido e as regras básicas de
higiene ao lidar com os alimentos;
Inspecionar os próprios municipais verificando as necessidades de limpeza e reparos, solicitando
providências para sua manutenção;
Zelar pela higiene e manutenção das instalações, realizando o trabalho de limpeza e remoção de
resíduos, mantendo o local em condições adequadas de utilização;
Realizar serviços de manutenção geral que não necessitem de conhecimentos especializados,
solicitando técnicos quando necessário;
Controlar os materiais e equipamentos colocados à disposição, bem como requisitá-los quando
necessário;
Vistoriar toda a área onde os animais ficam presos, se necessário corrigindo as cercas, jaulas e
gaiolas;
Receber os animais apreendidos colocando no curral para serem cuidados;
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Aplicar medicamentos nos animais apreendidos e de propriedade do Município, sob orientação e
supervisão do Médico Veterinário;
Pulverizar produtos veterinários para evitar carrapatos, pulgas e outras pragas, sob orientação e
supervisão do Médico Veterinário;
Manter todos os animais apreendidos tratados;
Realizar a limpeza do curral raspando o estrume e lavando para manter o local dos animais
apreendidos limpo;
Acompanhar os serviços gerais, provendo materiais, manutenção dos equipamentos e
ferramentas;
Auxiliar os motoristas na verificação diária e periódica dos itens para a conservação e manutenção
dos veículos;
Auxiliar administrativamente e operacionalmente quando necessário, os chefes de serviços de
manutenção de praças, parques, jardins e oficinas quanto aos serviços a serem executados;
Comunicar às chefias as dificuldades e problemas encontrados na execução dos serviços que
necessitem de parecer técnico;
Redigir relatórios, ofícios, memorandos e demais documentos relativos a sua área de atuação;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
102 – MOTORISTA
Requisitos de provimento: ensino fundamental completo e carteira nacional de habilitação
categoria D.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Dirigir automóveis, utilitários, caminhonetes, caminhões, ônibus, tratores leves e demais veículos
de transporte de passageiros e cargas da frota municipal, dentro e fora do Município, verificando
diariamente, antes e após sua utilização, as condições de funcionamento do veículo, antes de sua
utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de
combustível entre outros;
Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à
chefia imediata quando do término da tarefa;
Manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições;
Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para
assegurar a plena condição de utilização;
Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem,
viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras
ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle da administração;
Recolher o veículo após sua utilização, em local previamente determinado, deixando-o
corretamente estacionado e fechado;
Solicitar os serviços de mecânica e manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer
irregularidade;
Transportar pessoas e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos;
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Efetuar o transporte de material pesado, tais como: pedra, areia, ferro para construção, terra,
entre outros;
Controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos para evitar acidentes e danos
aos materiais transportados;
Executar serviços de entrega e retirada de documentos e materiais;
Observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos;
Realizar reparos de emergência;
Dar assistência aos outros motoristas em casos de sinistros e panes dos veículos;
Praticar a direção defensiva visando a diminuição dos riscos de acidentes;
Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e
evitar danos aos materiais transportados;
Observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura;
Fazer pequenos reparos de urgência;
Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção
sempre que necessário;
Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do caminhão;
Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, cargas transportadas,
itinerários percorridos e outras ocorrências;
Executar outras atividades correlatas.
103 – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
Requisitos de provimento: ensino fundamental completo e carteira nacional de habilitação
categoria D.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Dirigir as ambulâncias da frota municipal, dentro e fora do Município, verificando diariamente,
antes e após sua utilização, as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização:
pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de
combustível entre outros;
Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à
chefia imediata quando do término da tarefa;
Manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições de tráfego;
Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para
assegurar a plena condição de utilização;
Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem,
viagens realizadas, pessoas, profissionais e pacientes transportados, itinerários percorridos, além
de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle da Administração;
Recolher o veículo após sua utilização, em local previamente determinado, deixando-o
corretamente estacionado e fechado;
Solicitar os serviços de mecânica e manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer
irregularidade;
Auxiliar no transporte de pacientes, utilizando maca quando necessário, observando as normas de
segurança para transporte de doentes;
Obedecer às normas gerais para condução de ambulâncias dentro das áreas de hospitais e no
trânsito em geral;
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Observar com atenção a manutenção dos equipamentos de saúde e de atendimentos de
emergência, que fazem parte integrante da ambulância;
Observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos;
Realizar reparos de emergência;
Dar assistência aos outros motoristas em casos de sinistros e panes dos veículos;
Praticar a direção defensiva visando a diminuição dos riscos de acidentes;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
104 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Requisitos de provimento: ensino fundamental completo e carteira nacional de habilitação
categoria E.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Operar motoniveladoras, carregadeiras, rolo compactador, pá mecânica, tratores e outras
máquinas e equipamentos de grande porte, para execução de serviços de escavação,
terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, conservação de vias, carregamento e
descarregamento de material, entre outras atividades;
Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e
direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço;
Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e
alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia,
cascalho, pedras e materiais análogos;
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução;
Colocar em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da
máquina, a fim de evitar possíveis acidentes;
Efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o
bom funcionamento da máquina ou do equipamento;
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento ou da máquina e
seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários;
Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados,
consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia;
Zelar pelo material, equipamentos e ferramentas colocados sob sua guarda e solicitar, quando
necessário, a aquisição ou manutenção dos mesmos;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
105 – SEPULTADOR
Requisitos de provimento: ensino fundamental completo.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Controlar, segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento,
exumação e localização de sepulturas;
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Preparar sepulturas, abrindo covas e moldando lajes para tampá-las, bem como auxiliar na
confecção de carneiros e gavetas, entre outros;
Abrir sepulturas, com instrumentos e técnicas adequados, a fim de evitar danos aos mesmos;
Sepultar e exumar cadáveres, auxiliar no transporte de caixões, desenterrar restos humanos e
guardar ossadas, sob supervisão de autoridade competente;
Abrir e fechar os portões do cemitério, bem como controlar o horário de visitas;
Limpar, capinar e pintar o cemitério;
Participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes e similares;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
201 – AGENTE DE TRÂNSITO
Requisitos de provimento: ensino médio completo, conhecimentos básicos de informática como
usuário e carteira nacional de habilitação categoria D – automóvel e motocicleta.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Orientar, inspecionar e exercer a fiscalização relativa à observância das leis e normas
regulamentadoras, relativas ao código de trânsito;
Comunicar ao órgão competente as irregularidades porventura constatadas;
Executar atividades que assegurem condições de fluxo e segurança de veículos e pedestres;
Atuar diretamente no trânsito, operacionalizando desvios, providenciando guincho para rebocar
veículos e orientando pedestres e motoristas;
Colocar sinalizações de alerta (cones, fita de isolamento, cabos, placas, cavaletes e outros
equipamentos), com o objetivo de organizar o tráfego na cidade;
Organizar o tráfego em locais de obras públicas, providenciando sinalização e as orientações
necessárias;
Executar bloqueios em vias públicas, de acordo com orientação da chefia imediata, providenciando
sinalização adequada;
Efetuar levantamento de dados e de sinalização na área de trânsito e os correspondentes cadastro
e tabulação;
Fornecer dados para instruções processuais;
Auxiliar na inspeção de frotas para verificar as condições internas e externas do veículo;
Auxiliar no planejamento e na execução de trabalhos técnicos na área de trânsito;
Participar de pesquisas relacionadas às pavimentações e trânsito, abrangendo: pesquisa de
campo, de marcação de itinerários em mapas próprios, diagnósticos e proposições;
Atender reclamações, prestar esclarecimentos e receber denúncias apresentadas por munícipes
com relação ao trânsito;
Sugerir a instalação de semáforos, lombadas e alargamento das vias públicas, bem como ponto de
embarque e desembarque de passageiros, solicitando a respectiva demarcação;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades.
Dirigir veículos leves e motocicletas, mediante autorização prévia e se devidamente habilitado,
quando necessário ao exercício de suas atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
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Executar outras atividades correlatas.
202 – AGENTE FISCAL DE TRANSPORTE
Requisitos de provimento: ensino médio completo, conhecimentos básicos de informática como
usuário.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Fiscalizar o cumprimento da legislação de transporte coletivo e individual de competência do
Município;
Fiscalizar as atividades de transporte coletivo no Município, expedindo notificação, autuação ou
apreensão do veículo;
Notificar proprietários para a regularização de documentação e alvarás;
Analisar e tomar decisões sobre processos administrativos;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
203 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Requisitos de provimento: ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática como
usuário.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Atender ao público em geral fornecendo as informações solicitadas e resolvendo os problemas dos
usuários dentro das suas atribuições e responsabilidades nas diversas unidades da Administração
Municipal;
Executar atividades burocráticas nas diversas unidades da Administração Municipal, controlando a
entrada e saída de processos administrativos, redigindo e revisando, consultando sobre leis,
projetos e outras correspondências, para garantir a operacionalização dos serviços;
Arquivar documentos expedidos e recebidos pelas diversas unidades da Administração Municipal;
Realizar trabalhos gerais de escritório, digitando documentos diversos, dirimindo duvidas,
escriturando dados diversos, para assegurar o cumprimento das rotinas;
Protocolar cartas e documentos diversos, datando-os, especificando o assunto e enviando para o
destinatário, com a finalidade de controlar sua tramitação;
Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às
exigências de padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas
administrativas;
Recepcionar pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados,
objetivando prestar-lhes as informações desejadas;
Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto,
em ordem alfabética, visando à agilização de informações;
Atender e efetuar ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina ou
prestando informações relativas aos serviços executados;
Receber e transmitir mensagens e informações por meios de comunicação eletrônicos analógicos e
digitais;
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Controlar o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a
finalidade de encaminhá-la ou despachá-la para as pessoas interessadas;
Redigir memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões estabelecidos
para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação administrativa;
Realizar serviços de bancários através de deslocamento até as agências ou através de meios
eletrônicos analógicos e digitais;
Efetuar a entrega de correspondências, malotes e outros tipos de documentos em unidades
administrativas da Prefeitura Municipal, órgãos públicos, além de outros locais dentro e fora do
Município de Suzano;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
204 – ADMINISTRADOR DE PARQUES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Requisitos de provimento: ensino médio completo, curso técnico em meio ambiente ou agrícola;
conhecimentos básicos de informática como usuário.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Executar as atividades de controle administrativo e operacional nos parques públicos municipais;
Prestar atendimento ao público em geral e aos servidores lotados na unidade;
Prestar informações técnicas, operacionais ou administrativas relativas à sua área de atuação, às
unidades solicitantes e ao público em geral;
Instruir processos administrativos e expedientes em geral sobre matéria afeta à unidade;
Executar e controlar distribuições de materiais e equipamentos, assim como a organização do
trabalho, aos servidores da unidade;
Realizar serviços de redação e digitação em geral;
Elaborar relatório de atividades da unidade;
Elaborar requisições de materiais de consumo;
Manter controle de frequência dos servidores, como cartões de ponto, horas extras, afastamentos,
escalas de serviço, etc.;
Executar abertura e fechamento do parque;
Relatar e orientar na execução dos serviços afetos a sua área de atuação;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
205 – AGENTE FISCAL DE OBRAS
Requisitos de provimento: ensino médio completo, curso técnico em edificações, conhecimentos
básicos de informática como usuário.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Fiscalizar o cumprimento da legislação edilícia do município;
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Fiscalizar as atividades edilícias no município, expedindo notificação, autuação ou embargo de
obra;
Vistoriar obras conclusas para fins de expedição do Habite-se e Certidão de Conclusão de Obra;
Notificar proprietários para a regularização de obra existente ou para a regularização de reformas;
Notificar e autuar munícipes em razão do embaraço do passeio e de alteração do uso de imóvel;
Analisar e tomar decisões sobre processos administrativo-fiscais;
Promover a interdição das construções irregulares e das obras em ruínas;
Notificar os munícipes instalados em áreas invadidas e efetua a desocupação;
Fiscalizar a realização de obras públicas, em áreas públicas ou privadas;
Atender proprietários, engenheiros, arquitetos e outros profissionais e interessados
compreendendo a liberação de documentos a autorização para retomada de obra embargada,
recepção de documentos solicitados através de notificações, etc.
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades.
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
206 – AGENTE FISCAL DE POSTURAS
Requisitos de provimento: ensino médio completo, curso técnico em edificações, conhecimentos
básicos de informática como usuário.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Fiscalizar as atividades dos munícipes, especialmente nos assuntos disciplinados pelo Código de
Posturas do Município;
Diligenciar preventiva e corretivamente no que diz respeito à utilização de estabelecimentos
comerciais ou de aglomeração pública;
Fiscalizar as atividades de vendedores ambulantes;
Fiscalizar os centros de abastecimento e comercialização de produtos perecíveis, feiras livres, e
outras formas de comércio;
Fiscalizar irregularidades em eventos públicos no que diz respeito à segurança, limpeza, obstrução
do passeio, horário de funcionamento;
Atender e informar a população nos assuntos referentes à sua área de atuação;
Elaborar notificações, autuações, termos de apreensão de mercadorias e interdição de
estabelecimentos ou atividades;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades.
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
207 – MECÂNICO
Requisitos de provimento: ensino médio completo, curso técnico profissionalizante na área de
atuação, conhecimentos intermediários de informática e carteira nacional de habilitação categoria
D – automóvel e motocicleta.
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Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Realizar a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal, quando
solicitado;
Analisar o trabalho a ser realizado, utilizando especificações técnicas e outros dados necessários;
Realizar o desmonte do motor, transmissão, diferencial e outras partes, quando necessário a
reparar danos;
Realizar a limpeza de peças com substâncias detergentes adequadas, para eliminar impurezas e
preparar as peças para inspeção e reparação;
Substituir, ajustar ou retificar peças do motor, utilizando-se de ferramentas manuais e mecânicas
necessárias;
Realizar a substituição, reparação e ajustes necessários, total ou parcialmente, no sistema de freio,
de ignição, alimentação de combustível, lubrificação, transmissão, direção, suspensão e outros, a
fim de garantir o funcionamento regular do veículo;
Realizar testes em veículos e equipamentos após o reparo, a fim de verificar o perfeito
funcionamento dos mesmos;
Orientar os servidores que auxiliam na execução de atribuições acessórias em sua área de
atuação;
Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;
Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades;
Dirigir veículos leves e motocicletas, mediante autorização prévia e se devidamente habilitado,
quando necessário ao exercício de suas atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
208 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Requisitos de contratação: Ensino Médio Completo, curso técnico em enfermagem e inscrição no
Conselho Regional de Enfermagem – COREN.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais ou no caso de plantonista, conforme escala de
trabalho.
Executar tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle de pressão
venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto,
movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia,
cateterismo, instilações, lavagens de estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se dos
seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem-estar físico, mental
e social aos pacientes;
Executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado, em casos de cateterismos
cardíacos, transplantes de órgãos, hemodiálise e outros, preparando o paciente, o material e o
ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos;
Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo leituras das reações,
para obter subsídios e diagnósticos;
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Fazer curativos, imobilizações especiais e tratamento em situações de emergência, empregando
técnicas usuais ou específicas, para atenuar as consequências dessas situações;
Adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados,
realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando- o, para reduzir sua sensação de
insegurança e sofrimento e obter sua colaboração no tratamento;
Prestar cuidados “post mortem” como enfaixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gaze
e outros materiais, para evitar eliminação de secreções e melhorar a aparência do cadáver;
Proceder à elaboração, execução ou supervisão e avaliação de planos de assistência a pacientes
geriátricos, observando-os sistematicamente, realizando entrevistas e prestando cuidados diretos
aos mesmos, para auxiliá-los nos processos de adaptação e reabilitação;
Requisitar e controlar entorpecentes e psicotrópicos, apresentando a receita médica devidamente
preenchida e dando saída no "livro de controle", para evitar desvios dos mesmos e atender às
disposições legais;
Registrar as observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao
paciente, anotando-as no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da
unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle da
saúde;
Colaborar em estudos de controle e previsão de pessoal e material necessários às atividades;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
209 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA
Requisitos de provimento: Ensino Médio Completo, Diploma ou certificado de conclusão de curso
Técnico em Enfermagem, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Conselho Regional
de Enfermagem de São Paulo, e registro no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.
Jornada de Trabalho: 40h00 semanais ou em regime de 12 x 36.
Prestar atendimento à comunidade na execução e avaliação dos programas de saúde pública,
atuando nos atendimentos básicos a nível de prevenção e assistência;
executar atividades de apoio, preparando os pacientes para consulta; verificar os sinais vitais, a
fim de registrar anomalias nos pacientes; realizar curativos e proceder a retirada de pontos,
conforme prescrição médica ou do Enfermeiro; atender a todos os pacientes que dependem de
ajuda, auxiliando na alimentação e higiene, para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais
rápida; prestar atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso, bem
como atendimentos básicos a nível domiciliar; participar em campanhas de educação em saúde e
prevenção de doenças; orientar e fornecer métodos anticoncepcionais, de acordo com a indicação
médica; preencher carteiras de consultas, vacinas, aprazamento, formulários e relatórios; preparar
e acondicionar materiais para a esterilização em autoclave e estufa; requisitar materiais
necessários para o desempenho de suas funções; orientar o paciente no período pós-consulta;
administrar vacinas e medicações, conforme agendamentos e prescrições respectivamente;
identificar os fatores que estão ocasionando, em determinado momento, epidemias e surtos de
doenças infecto-contagiosas, para atuar de acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio
dessas doenças notificadas, comunicando o fato ao Enfermeiro responsável; adaptar o paciente à
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unidade de saúde que se encontra e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando
entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-o, para reduzir sua sensação de insegurança
e
sofrimento e obter sua colaboração no tratamento; prestar cuidados "post mortem" como
enfaixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gaze e outros materiais, para evitar
eliminação de secreções e melhorar a aparência do cadáver; proceder à elaboração, execução ou
supervisão e avaliação de planos de assistência a pacientes geriátricos, observando-os
sistematicamente, realizando entrevistas e prestando cuidados diretos aos mesmos, para auxiliálos nos processos de adaptação e reabilitação;
registrar as observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao
paciente, anotando-as no prontuário, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade
ou relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle da saúde;
acompanhar junto com a equipe de Enfermagem, o tratamento dos pacientes com doenças
infecto-contagiosas notificadas para o devido controle das mesmas; operar equipamentos e
sistemas de informática e outros, quando autorizado e
necessário ao exercício de suas atividades; colaborar com a limpeza e organização do local de
trabalho;
executar outras atividades correlatas ao cargo, autorizado pelo Conselho Regional de Enfermagem,
e a critério do superior imediato.
301 – AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO
Requisitos de provimento: curso superior completo, conhecimentos básicos de informática como
usuário.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Dimensionar o universo fiscalizável, segundo o tipo de atividade econômica, distribuindo e
coordenando as tarefas de fiscalização;
Sugerir medidas destinadas a promover a integração do sistema fiscalizador do município com os
sistemas estadual e federal, através de ajustes, acordos de cooperação e convênios;
Analisar as repercussões das instruções e normas de fiscalização em vigor, propondo medidas
corretivas, quando for o caso;
Colaborar para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal, propondo medidas corretivas,
quando for o caso;
Efetuar estudos sobre a incidência de fraudes fiscais, analisando dados e examinando a viabilidade
de propostas para detectá-las;
Participar na elaboração de normas de serviço para orientar a execução dos programas de
fiscalização;
Fiscalizar pedidos de inscrições em cadastro de contribuintes municipais e licenças de localização e
funcionamento de acordo com a legislação e especificações técnicas;
Fiscalizar e manter atualizados cadastros de contribuintes e de licenças;
Fiscalizar utilizações de documentos fiscais e outras obrigações acessórias, conforme legislação;
Executar inscrições no Cadastro Municipal de Contribuintes;
Realizar levantamentos de informações junto a órgãos públicos e privados de acordo com as
especificações solicitadas;
Atender, orientar e informar outros servidores e contribuintes sobre a legislação e outros
procedimentos legais;
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Efetuar cálculos específicos, croquis e levantamentos de campo para determinação e
enquadramentos de áreas e obras, para fins fazendários;
Comunicar aos departamentos ou setores competentes, mesmo que de outras Secretarias
Municipais, as irregularidades observadas durante as atividades de fiscalização;
Vistoriar obras para concessão de licenças, levantamentos, desmembramentos e outras atividades
inerentes, para fins fazendários;
Realizar análises comparativas das atividades dos contribuintes visando sua adequada
caracterização fiscal;
Realizar levantamento sócio-econômico do contribuinte, visando apurar dados para composição da
base de cálculo do ISS estimado;
Realizar levantamento no cadastro mobiliário do contribuinte ou em outras fontes disponíveis, de
acordo com regulamento, visando apurar dados e informações para amparo técnico em análise de
processos de comunicação de encerramento e baixa de ofício;
Prestar informações em processo da área;
Emitir pareceres em processos e consultas, interpretando e aplicando a legislação tributária
quando houver tal delegação;
Expedir notificações de apresentação de informações e documentos, autos de infrações e realizar
apreensões;
Verificar atividades, horários de funcionamento, localização e outras especificações de atividades
comerciais e industriais, segundo normatização e especificações técnicas em vigor;
Prestar auxílio na execução das atividades de auditoria tributária, como coleta e digitação de
dados e outras atividades de suporte;
Prestar suporte técnico-administrativo nas unidades ligadas às diretorias da área tributária do
Departamento Municipal de Finanças;
Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;
Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades.
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
302 – ARQUITETO
Requisitos de provimento: curso superior completo em arquitetura e inscrição no CREA – Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Vistoriar e fazer visitas técnicas nos locais onde serão executados os projetos a fim de orientar e
fiscalizar;
Elaborar “lay-out” consultando catálogos atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal;
Elaborar projetos de praças e edificações públicas e comunitárias, consultando normas, leis e as
pessoas que solicitam o projeto para atender a demanda por espaço público no Município;
Realizar estudos urbanísticos e formular recomendações, objetivando orientar o desenvolvimento
do Município;
Elaborar projetos urbanísticos, paisagísticos e arquitetônicos;

56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2022
Participar da fiscalização das posturas urbanísticas;
Analisar projetos de obras particulares de loteamento, desmembramento e remembramento
terrenos;
Realizar estudos e elaborar projetos, objetivando a preservação do patrimônio histórico
município;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário
exercício de suas atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
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303 – ENFERMEIRO
Requisitos de provimento: curso superior completo em enfermagem e inscrição no COREN –
Conselho Regional de Enfermagem
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais ou no caso de plantonistas, conforme escala
de trabalho
Prestar assistência de enfermagem a nível individual e coletivo, examinando pacientes, orientando,
fazendo educação em saúde, acompanhando a evolução, prescrevendo medicamentos conforme
rotina, registrando o atendimento em documento próprio e referenciando para outros níveis de
assistência quando necessário;
Participar de equipe multiprofissional na elaboração de diagnósticos de saúde da região,
analisando os dados e propondo mecanismos de intervenção prioritários para a melhoria do nível
de saúde da população;
Participar na elaboração, execução, adequação e/ou coordenação de programas e projetos,
visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde;
Promover a integração entre a unidade de saúde, a comunidade e outros serviços locais, visando a
promoção da saúde;
Participar do planejamento, coordenação, execução e avaliação de campanhas de vacinação,
estabelecendo locais, metas, materiais, equipamentos, pessoal e outros itens necessários;
Supervisionar e coordenar o trabalho do pessoal de enfermagem, administrativo e operacional,
conforme delegação, realizando educação em serviço e em período de adaptação, planejamento,
cronograma, orientando atividades, avaliando o desempenho técnico-administrativo, fornecendo
parecer técnico sobre o aproveitamento do mesmo, visando a boa qualidade do serviço prestado;
Orientar e informar alunos de enfermagem de outras instituições, colaborando na formação de
profissionais de saúde;
Planejar necessidade, avaliar qualidade, controlar e dar pareceres técnicos sobre medicamentos,
materiais de consumo, imunobiológicos e equipamentos, solicitando manutenção ou reparo
quando necessário;
Participar de montagem de unidade prestadoras de serviços de saúde, planejando necessidades de
equipamentos, materiais e outros;
Participar das atividades que visam recrutar, selecionar, capacitar, motivar e desenvolver
profissionalmente as pessoas;
Participar na elaboração das normas de movimentação de pessoal nas diversas unidades de
trabalho;
Assessorar no planejamento de normas para liberação de férias e licenças;
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Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;
Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
304 – ENFERMEIRO PLANTONISTA
Requisitos de provimento: Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação em
Enfermagem, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior, reconhecido
pelo Ministério da Educação, e registrado no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.
Jornada de Trabalho: 40h00 semanais ou em regime de 12 x 36.
Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades e ações de
enfermagem em unidades de saúde do Município; prestar assistência de enfermagem a nível
individual e coletivo, examinando pacientes, orientando, fazendo educação em saúde,
acompanhando a evolução, ministrando medicamentos conforme rotina, registrando o
atendimento em documento próprio e referenciando para outros níveis de assistência quando
necessário;
participar da elaboração e da execução de programa de saúde pública e da equipe multidisciplinar,
nas diversas atividades que visam o aprimoramento e desenvolvimento das atividades de interesse
da instituição;
Promover a integração entre a unidade de saúde, a comunidade e outros serviços locais, visando a
promoção da saúde;
Participar do planejamento, coordenação, execução e avaliação de campanhas de vacinação,
estabelecendo locais, metas, materiais, equipamentos, pessoal e outros itens necessários;
supervisionar e coordenar o trabalho do pessoal de enfermagem, administrativo e operacional,
conforme delegação, realizando educação em serviço e em período de adaptação, planejamento,
cronograma, orientando atividades, avaliando o desempenho técnico-administrativo, fornecendo
parecer técnico sobre o aproveitamento do mesmo, visando a boa qualidade do serviço prestado;
planejar necessidade, avaliar qualidade, controlar e dar pareceres técnicos sobre medicamentos,
materiais de consumo, imunobiológicos e equipamentos, solicitando manutenção ou reparo
quando necessário; participar de montagem de unidade prestadoras de serviços de saúde,
planejando necessidades de equipamentos, materiais e outros; participar das atividades que visam
recrutar, selecionar, capacitar, motivar e desenvolver profissionalmente a equipe de Enfermagem;
participar na elaboração das normas de movimentação de pessoal nas diversas unidades de saúde;
assessorar no planejamento de normas para liberação de férias e licenças da equipe de
Enfermagem;
realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; atuar, na qualidade de instrutor de
treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de
qualificação e autorização superior; identificar as necessidades da área de Enfermagem,
programando e coordenando as atividades da equipe de enfermagem, visando a promoção,
prevenção e recuperação da saúde; elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas
necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe; planejar,
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coordenar e organizar campanha de saúde, como campanha de vacinações e outras; supervisionar
a equipe de trabalho da enfermagem em todos os seguimentos, para manter a adequada
assistência aos pacientes, com eficiência, qualidade e segurança;
executar diversas tarefas de enfermagem de maior complexidade, valendo-se de seus
conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e
social aos seus pacientes;
efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo a leitura das reações
para obter subsídios para realização do diagnóstico; participar na elaboração, execução e avaliação
dos planos de saúde, visando a melhoria da qualidade da assistência; executar a distribuição de
medicamentos, valendo-se da prescrição médica; elaborar escala de serviços e atividade diárias da
equipe de enfermagem sob sua responsabilidade; requisitar e controlar entorpecentes e
psicotrópicos, apresentando a receita médica devidamente preenchida e dando saída no "livro de
controle", para evitar desvios dos mesmos e atender às disposições legais; fazer medicação
intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos e outros serviços correlatos; realizar
acolhimento e classificação de risco nas unidades de saúde; prestar atendimento a pacientes com
risco iminente de morte e realizar procedimentos de maior complexidade; supervisionar atividades
realizadas por profissionais, auxiliares e técnicos de Enfermagem; promover ações de educação
continuada para a equipe de Enfermagem, sob sua supervisão; responsabilizar-se, na ausência de
responsável legal, pela unidade de saúde que estiver lotado, instituir e aplicar protocolo de
atendimento; manter uma previsão, no sentido de requisitar materiais e medicamentos
necessários, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; realizar
reuniões de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho; fazer a
triagem nos casos de ausência do médico e prestar atendimento nos casos de emergência;
providenciar os relatórios das Unidades de Saúde vinculadas ao Município, bem como realizar uma
análise dos mesmos; colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; preencher as
fichas das doenças de notificação compulsória, e encaminhá-las à Vigilância Epidermiológica;
operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas,
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; executar outras atividades
correlatas ao cargo.
305 – ENGENHEIRO CIVIL
Requisitos de contratação: curso superior em engenharia civil e inscrição no CREA – Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia;
Elaborar normas e acompanhar concorrências;
Elaborar cronogramas físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação da
execução de planos de obra;
Acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo de terceiros;
Promover levantamentos das características de terrenos onde serão executadas as obras;
Analisar processos e aprovar projetos de loteamento quanto aos seus diversos aspectos técnicos,
tais como: orçamento, cronograma, projetos de pavimentação, energia elétrica, entre outros;
Promover a regularização dos loteamentos clandestinos e irregulares;
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Fiscalizar a execução do plano de obras de loteamento, verificando o cumprimento de
cronogramas e projetos aprovados;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
306 – FARMACÊUTICO
Requisitos de provimento: curso superior em farmácia e inscrição no CRF – Conselho Regional de
Farmácia.
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais ou conforme escala de trabalho
Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando
instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros
preparados;
Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para recuperar ou
melhorar o estado de saúde de pacientes;
Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em regras, guias e livros,
segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais;
Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo-se
de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento;
Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para
controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica;
Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais utilizando técnicas e aparelhos
especiais, para obter princípios ativos e matérias-primas;
Efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública;
Fazer manipulação, análises, estudos de reações e balanceamento de fórmulas de cosméticos,
utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter produtos
destinados à higiene, proteção e embelezamento;
Fiscalizar farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário,
fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis
no cumprimento da legislação vigente;
Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e
assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para a elaboração de ordem de serviço,
portarias, pareceres e manifestos;
Auxiliar no desenvolvimento de projetos de pesquisa, em atividades de ensino e extensão;
Fazer relatório mensal dos trabalhos realizados;
Controlar a manutenção de níveis de estoques dos materiais da farmácia e do laboratório,
suficientes para o desenvolvimento das atividades;
Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;
Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades;
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Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas.
307 a 309 – MÉDICO 10 / 20 / 30H
Requisitos de provimento: Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação em
Medicina, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
Ministério da Educação, e registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo.
Jornada de Trabalho: 10h00, 20h00 ou 30h00 semanais.
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano,
visando a promoção da saúde e bem estar do paciente e da população.
Suas funções consistem em: receber e examinar os pacientes de sua especialidade, efetuando
exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra; emitir diagnósticos,
prescrever, de forma legível (atendendo as previsões contidas no código de ética médico e
conselho federal de medicina), prescrever medicamentos e expedir relatórios; realizar tratamentos
para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-o com os padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico;
manter registros e relatórios legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
o tratamento prescrito e a evolução do quadro clínico, arquivando-os em pastas próprias; prestar
atendimento em urgências e emergências clínicas; encaminhar pacientes para atendimento
especializado, quando for o caso; assistir o paciente de modo integral; executar atividades médico
sanitaristas, exercendo atividades clínicas, procedendo a cirurgias de pequeno porte,
ambulatoriais, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de
atuação, desenvolvendo ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população;
atuar como Assistente Técnico em ações que o Município for parte; acompanhar paciente em
ambulância em caso de necessidade; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica de sua especialidade;
participar das atividades de ensino, reciclagem, aprimoramento, pesquisa e extensão;
supervisionar estágios, de acordo com as necessidades institucionais; desempenhar as atividades
de assistência, promoção e recuperação da saúde, de modo interdisciplinar; desempenhar
atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação e/ou programação de trabalhos de
defesa e proteção à saúde individual e coletiva; prestar assistência em saúde ambulatorial e/ou
hospitalar, nos diversos níveis de atenção: primário, secundário e terciário; elaborar parecer,
informes técnicos, relatórios, prestar
assessoria, subsidiar material para entrevista e/ou reportagem sobre fatos, temas e/ou
documentos técnico-científicos, relacionados a aspectos médicos de sua especialidade; participar
do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e ações, em conjunto com os demais
componentes da Secretaria de Saúde; participar do desenvolvimento e execução de planos de
fiscalização sanitária, assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde
pública e medicina preventiva;
realizar o preenchimento de ficha de doença de notificação compulsória; desempenhar atividades
relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação e/ou execução de atividades
voltadas para a promoção, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, a partir das
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necessidades e clientelas identificadas; participar, dentro de sua especialidade, de equipes
multidisciplinares e programas de ação comunitária, visando a construção de uma ação integrada;
realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para fins de diagnósticos; assinar
declaração de óbito; realizar atendimento individual, familiar e em grupo, visitas domiciliares,
matriciamento, atividades comunitárias; operar equipamentos e sistemas de informática e outros,
quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades;
manter organizado, limpo e conservado os materiais e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.
310 a 312 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 10 / 20H / PLANTONISTA 24H
Requisitos de provimento: Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação em
Medicina, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
Ministério da Educação, e registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo.
Jornada de Trabalho: 10h00, 20h00 ou 24h00 semanais.
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano,
visando a promoção da saúde e bem estar do paciente e da população.
Suas funções consistem em: receber e examinar os pacientes de sua especialidade, efetuando
exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra; emitir diagnósticos,
prescrever, de forma legível (atendendo as previsões contidas no código de ética médico e
conselho federal de medicina), prescrever medicamentos e expedir relatórios; realizar tratamentos
para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-o com os padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico;
manter registros e relatórios legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
o tratamento prescrito e a evolução do quadro clínico, arquivando-os em pastas próprias; prestar
atendimento em urgências e emergências clínicas; encaminhar pacientes para atendimento
especializado, quando for o caso; assistir o paciente de modo integral; executar atividades médico
sanitaristas, exercendo atividades clínicas, procedendo a cirurgias de pequeno porte,
ambulatoriais, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de
atuação, desenvolvendo ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população;
atuar como Assistente Técnico em ações que o Município for parte; acompanhar paciente em
ambulância em caso de necessidade; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica de sua especialidade;
participar das atividades de ensino, reciclagem, aprimoramento, pesquisa e extensão;
supervisionar estágios, de acordo com as necessidades institucionais; desempenhar as atividades
de assistência, promoção e recuperação da saúde, de modo interdisciplinar; desempenhar
atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação e/ou programação de trabalhos de
defesa e proteção à saúde individual e coletiva; prestar assistência em saúde ambulatorial e/ou
hospitalar, nos diversos níveis de atenção: primário, secundário e terciário; elaborar parecer,
informes técnicos, relatórios, prestar assessoria, subsidiar material para entrevista e/ou
reportagem sobre fatos, temas e/ou documentos técnico-científicos, relacionados a aspectos
médicos de sua especialidade; participar do planejamento, execução e avaliação de planos,
projetos e ações, em conjunto com os demais componentes da Secretaria de Saúde; participar do
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desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária, assessorar a elaboração de
campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
realizar o preenchimento de ficha de doença de notificação compulsória; desempenhar atividades
relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação e/ou execução de atividades
voltadas para a promoção, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, a partir das
necessidades e clientelas identificadas; participar, dentro de sua especialidade, de equipes
multidisciplinares e programas de ação comunitária, visando a construção de uma ação integrada;
realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para fins de diagnósticos; assinar
declaração de óbito; realizar atendimento individual, familiar e em grupo, visitas domiciliares,
matriciamento, atividades comunitárias; operar equipamentos e sistemas de informática e outros,
quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades;
manter organizado, limpo e conservado os materiais e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.
313 a 314 – MÉDICO GINECOLOGISTA 10 / 20H
Requisitos de provimento: Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação em
Medicina, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
Ministério da Educação, e registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área de atuação.
Jornada de Trabalho: 10h00 ou 20h00 semanais.
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano,
visando a promoção da saúde e bem estar do paciente e da população.
Suas funções consistem em: receber e examinar os pacientes de sua especialidade, efetuando
exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra; emitir diagnósticos,
prescrever, de forma legível (atendendo as previsões contidas no código de ética médico e
conselho federal de medicina), prescrever medicamentos e expedir relatórios; realizar tratamentos
para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-o com os padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico;
manter registros e relatórios legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
o tratamento prescrito e a evolução do quadro clínico, arquivando-os em pastas próprias; prestar
atendimento em urgências e emergências clínicas; encaminhar pacientes para atendimento
especializado, quando for o caso; assistir o paciente de modo integral; executar atividades médico
sanitaristas, exercendo atividades clínicas, procedendo a cirurgias de pequeno porte,
ambulatoriais, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de
atuação, desenvolvendo ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população;
atuar como Assistente Técnico em ações que o Município for parte; acompanhar paciente em
ambulância em caso de necessidade; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica de sua especialidade;
participar das atividades de ensino, reciclagem, aprimoramento, pesquisa e extensão;
supervisionar estágios, de acordo com as necessidades institucionais; desempenhar as atividades
de assistência, promoção e recuperação da saúde, de modo interdisciplinar; desempenhar
atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação e/ou programação de trabalhos de
defesa e proteção à saúde individual e coletiva; prestar assistência em saúde ambulatorial e/ou
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hospitalar, nos diversos níveis de atenção: primário, secundário e terciário; elaborar parecer,
informes técnicos, relatórios, prestar assessoria, subsidiar material para entrevista e/ou
reportagem sobre fatos, temas e/ou documentos técnico-científicos, relacionados a aspectos
médicos de sua especialidade; participar do planejamento, execução e avaliação de planos,
projetos e ações, em conjunto com os demais componentes da Secretaria de Saúde; participar do
desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária, assessorar a elaboração de
campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
realizar o preenchimento de ficha de doença de notificação compulsória; desempenhar atividades
relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação e/ou execução de atividades
voltadas para a promoção, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, a partir das
necessidades e clientelas identificadas; participar, dentro de sua especialidade, de equipes
multidisciplinares e programas de ação comunitária, visando a construção de uma ação integrada;
realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para fins de diagnósticos; assinar
declaração de óbito; realizar atendimento individual, familiar e em grupo, visitas domiciliares,
matriciamento, atividades comunitárias; operar equipamentos e sistemas de informática e outros,
quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades;
manter organizado, limpo e conservado os materiais e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.
315 – MÉDICO NEUROLOGISTA 10H
Requisitos de provimento: Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação em
Medicina, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
Ministério da Educação, e registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área de atuação.
Jornada de Trabalho: 10h00 semanais.
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano,
visando a promoção da saúde e bem estar do paciente e da população.
Suas funções consistem em: receber e examinar os pacientes de sua especialidade, efetuando
exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra; emitir diagnósticos,
prescrever, de forma legível (atendendo as previsões contidas no código de ética médico e
conselho federal de medicina), prescrever medicamentos e expedir relatórios; realizar tratamentos
para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-o com os padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico;
manter registros e relatórios legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
o tratamento prescrito e a evolução do quadro clínico, arquivando-os em pastas próprias; prestar
atendimento em urgências e emergências clínicas; encaminhar pacientes para atendimento
especializado, quando for o caso; assistir o paciente de modo integral; executar atividades médico
sanitaristas, exercendo atividades clínicas, procedendo a cirurgias de pequeno porte,
ambulatoriais, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de
atuação, desenvolvendo ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população;
atuar como Assistente Técnico em ações que o Município for parte; acompanhar paciente em
ambulância em caso de necessidade; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica de sua especialidade;
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participar das atividades de ensino, reciclagem, aprimoramento, pesquisa e extensão;
supervisionar estágios, de acordo com as necessidades institucionais; desempenhar as atividades
de assistência, promoção e recuperação da saúde, de modo interdisciplinar; desempenhar
atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação e/ou programação de trabalhos de
defesa e proteção à saúde individual e coletiva; prestar assistência em saúde ambulatorial e/ou
hospitalar, nos diversos níveis de atenção: primário, secundário e terciário; elaborar parecer,
informes técnicos, relatórios, prestar assessoria, subsidiar material para entrevista e/ou
reportagem sobre fatos, temas e/ou documentos técnico-científicos, relacionados a aspectos
médicos de sua especialidade; participar do planejamento, execução e avaliação de planos,
projetos e ações, em conjunto com os demais componentes da Secretaria de Saúde; participar do
desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária, assessorar a elaboração de
campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
realizar o preenchimento de ficha de doença de notificação compulsória; desempenhar atividades
relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação e/ou execução de atividades
voltadas para a promoção, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, a partir das
necessidades e clientelas identificadas; participar, dentro de sua especialidade, de equipes
multidisciplinares e programas de ação comunitária, visando a construção de uma ação integrada;
realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para fins de diagnósticos; assinar
declaração de óbito; realizar atendimento individual, familiar e em grupo, visitas domiciliares,
matriciamento, atividades comunitárias; operar equipamentos e sistemas de informática e outros,
quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades;
manter organizado, limpo e conservado os materiais e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.
316 – MÉDICO ORTOPEDISTA 20H
Requisitos de provimento: Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação em
Medicina, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
Ministério da Educação, e registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área de atuação.
Jornada de Trabalho: 20h00 semanais.
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano,
visando a promoção da saúde e bem estar do paciente e da população.
Suas funções consistem em: receber e examinar os pacientes de sua especialidade, efetuando
exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra; emitir diagnósticos,
prescrever, de forma legível (atendendo as previsões contidas no código de ética médico e
conselho federal de medicina), prescrever medicamentos e expedir relatórios; realizar tratamentos
para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-o com os padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico;
manter registros e relatórios legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
o tratamento prescrito e a evolução do quadro clínico, arquivando-os em pastas próprias; prestar
atendimento em urgências e emergências clínicas; encaminhar pacientes para atendimento
especializado, quando for o caso; assistir o paciente de modo integral; executar atividades médico
sanitaristas, exercendo atividades clínicas, procedendo a cirurgias de pequeno porte,
ambulatoriais, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de

65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2022
atuação, desenvolvendo ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população;
atuar como Assistente Técnico em ações que o Município for parte; acompanhar paciente em
ambulância em caso de necessidade; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica de sua especialidade;
participar das atividades de ensino, reciclagem, aprimoramento, pesquisa e extensão;
supervisionar estágios, de acordo com as necessidades institucionais; desempenhar as atividades
de assistência, promoção e recuperação da saúde, de modo interdisciplinar; desempenhar
atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação e/ou programação de trabalhos de
defesa e proteção à saúde individual e coletiva; prestar assistência em saúde ambulatorial e/ou
hospitalar, nos diversos níveis de atenção: primário, secundário e terciário; elaborar parecer,
informes técnicos, relatórios, prestar assessoria, subsidiar material para entrevista e/ou
reportagem sobre fatos, temas e/ou documentos técnico-científicos, relacionados a aspectos
médicos de sua especialidade; participar do planejamento, execução e avaliação de planos,
projetos e ações, em conjunto com os demais componentes da Secretaria de Saúde; participar do
desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária, assessorar a elaboração de
campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
realizar o preenchimento de ficha de doença de notificação compulsória; desempenhar atividades
relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação e/ou execução de atividades
voltadas para a promoção, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, a partir das
necessidades e clientelas identificadas; participar, dentro de sua especialidade, de equipes
multidisciplinares e programas de ação comunitária, visando a construção de uma ação integrada;
realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para fins de diagnósticos; assinar
declaração de óbito; realizar atendimento individual, familiar e em grupo, visitas domiciliares,
matriciamento, atividades comunitárias; operar equipamentos e sistemas de informática e outros,
quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades;
manter organizado, limpo e conservado os materiais e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.
317 – MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 20H
Requisitos de provimento: Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação em
Medicina, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
Ministério da Educação, e registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área de atuação.
Jornada de Trabalho: 20h00 semanais.
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano,
visando a promoção da saúde e bem estar do paciente e da população.
Suas funções consistem em: receber e examinar os pacientes de sua especialidade, efetuando
exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra; emitir diagnósticos,
prescrever, de forma legível (atendendo as previsões contidas no código de ética médico e
conselho federal de medicina), prescrever medicamentos e expedir relatórios; realizar tratamentos
para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-o com os padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico;
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manter registros e relatórios legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
o tratamento prescrito e a evolução do quadro clínico, arquivando-os em pastas próprias; prestar
atendimento em urgências e emergências clínicas; encaminhar pacientes para atendimento
especializado, quando for o caso; assistir o paciente de modo integral; executar atividades médico
sanitaristas, exercendo atividades clínicas, procedendo a cirurgias de pequeno porte,
ambulatoriais, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de
atuação, desenvolvendo ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população;
atuar como Assistente Técnico em ações que o Município for parte; acompanhar paciente em
ambulância em caso de necessidade; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica de sua especialidade;
participar das atividades de ensino, reciclagem, aprimoramento, pesquisa e extensão;
supervisionar estágios, de acordo com as necessidades institucionais; desempenhar as atividades
de assistência, promoção e recuperação da saúde, de modo interdisciplinar; desempenhar
atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação e/ou programação de trabalhos de
defesa e proteção à saúde individual e coletiva; prestar assistência em saúde ambulatorial e/ou
hospitalar, nos diversos níveis de atenção: primário, secundário e terciário; elaborar parecer,
informes técnicos, relatórios, prestar assessoria, subsidiar material para entrevista e/ou
reportagem sobre fatos, temas e/ou documentos técnico-científicos, relacionados a aspectos
médicos de sua especialidade; participar do planejamento, execução e avaliação de planos,
projetos e ações, em conjunto com os demais componentes da Secretaria de Saúde; participar do
desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária, assessorar a elaboração de
campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
realizar o preenchimento de ficha de doença de notificação compulsória; desempenhar atividades
relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação e/ou execução de atividades
voltadas para a promoção, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, a partir das
necessidades e clientelas identificadas; participar, dentro de sua especialidade, de equipes
multidisciplinares e programas de ação comunitária, visando a construção de uma ação integrada;
realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para fins de diagnósticos; assinar
declaração de óbito; realizar atendimento individual, familiar e em grupo, visitas domiciliares,
matriciamento, atividades comunitárias; operar equipamentos e sistemas de informática e outros,
quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades;
manter organizado, limpo e conservado os materiais e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.
318 a 319 – MÉDICO PEDIATRA 20H / PLANTONISTA 24H
Requisitos de provimento: Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação em
Medicina, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
Ministério da Educação, e registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área de atuação.
Jornada de Trabalho: 20h00 ou 24h00 semanais.
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano,
visando a promoção da saúde e bem estar do paciente e da população.
Suas funções consistem em: receber e examinar os pacientes de sua especialidade, efetuando
exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra; emitir diagnósticos,
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prescrever, de forma legível (atendendo as previsões contidas no código de ética médico e
conselho federal de medicina), prescrever medicamentos e expedir relatórios; realizar tratamentos
para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-o com os padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico;
manter registros e relatórios legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
o tratamento prescrito e a evolução do quadro clínico, arquivando-os em pastas próprias; prestar
atendimento em urgências e emergências clínicas; encaminhar pacientes para atendimento
especializado, quando for o caso; assistir o paciente de modo integral; executar atividades médico
sanitaristas, exercendo atividades clínicas, procedendo a cirurgias de pequeno porte,
ambulatoriais, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de
atuação, desenvolvendo ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população;
atuar como Assistente Técnico em ações que o Município for parte; acompanhar paciente em
ambulância em caso de necessidade; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica de sua especialidade;
participar das atividades de ensino, reciclagem, aprimoramento, pesquisa e extensão;
supervisionar estágios, de acordo com as necessidades institucionais; desempenhar as atividades
de assistência, promoção e recuperação da saúde, de modo interdisciplinar; desempenhar
atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação e/ou programação de trabalhos de
defesa e proteção à saúde individual e coletiva; prestar assistência em saúde ambulatorial e/ou
hospitalar, nos diversos níveis de atenção: primário, secundário e terciário; elaborar parecer,
informes técnicos, relatórios, prestar assessoria, subsidiar material para entrevista e/ou
reportagem sobre fatos, temas e/ou documentos técnico-científicos, relacionados a aspectos
médicos de sua especialidade; participar do planejamento, execução e avaliação de planos,
projetos e ações, em conjunto com os demais componentes da Secretaria de Saúde; participar do
desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária, assessorar a elaboração de
campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
realizar o preenchimento de ficha de doença de notificação compulsória; desempenhar atividades
relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação e/ou execução de atividades
voltadas para a promoção, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, a partir das
necessidades e clientelas identificadas; participar, dentro de sua especialidade, de equipes
multidisciplinares e programas de ação comunitária, visando a construção de uma ação integrada;
realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para fins de diagnósticos; assinar
declaração de óbito; realizar atendimento individual, familiar e em grupo, visitas domiciliares,
matriciamento, atividades comunitárias; operar equipamentos e sistemas de informática e outros,
quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades;
manter organizado, limpo e conservado os materiais e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.
320 – MÉDICO PNEUMOLOGISTA 20H
Requisitos de provimento: Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação em
Medicina, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
Ministério da Educação, e registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
residência médica e /ou título de especialista na área de atuação.
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Jornada de Trabalho: 20h00 semanais.
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano,
visando a promoção da saúde e bem estar do paciente e da população.
Suas funções consistem em: receber e examinar os pacientes de sua especialidade, efetuando
exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra; emitir diagnósticos,
prescrever, de forma legível (atendendo as previsões contidas no código de ética médico e
conselho federal de medicina), prescrever medicamentos e expedir relatórios; realizar tratamentos
para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-o com os padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico;
manter registros e relatórios legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
o tratamento prescrito e a evolução do quadro clínico, arquivando-os em pastas próprias; prestar
atendimento em urgências e emergências clínicas; encaminhar pacientes para atendimento
especializado, quando for o caso; assistir o paciente de modo integral; executar atividades médico
sanitaristas, exercendo atividades clínicas, procedendo a cirurgias de pequeno porte,
ambulatoriais, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de
atuação, desenvolvendo ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população;
atuar como Assistente Técnico em ações que o Município for parte; acompanhar paciente em
ambulância em caso de necessidade; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica de sua especialidade;
participar das atividades de ensino, reciclagem, aprimoramento, pesquisa e extensão;
supervisionar estágios, de acordo com as necessidades institucionais; desempenhar as atividades
de assistência, promoção e recuperação da saúde, de modo interdisciplinar; desempenhar
atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação e/ou programação de trabalhos de
defesa e proteção à saúde individual e coletiva; prestar assistência em saúde ambulatorial e/ou
hospitalar, nos diversos níveis de atenção: primário, secundário e terciário; elaborar parecer,
informes técnicos, relatórios, prestar assessoria, subsidiar material para entrevista e/ou
reportagem sobre fatos, temas e/ou documentos técnico-científicos, relacionados a aspectos
médicos de sua especialidade; participar do planejamento, execução e avaliação de planos,
projetos e ações, em conjunto com os demais componentes da Secretaria de Saúde; participar do
desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária, assessorar a elaboração de
campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
realizar o preenchimento de ficha de doença de notificação compulsória; desempenhar atividades
relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação e/ou execução de atividades
voltadas para a promoção, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, a partir das
necessidades e clientelas identificadas; participar, dentro de sua especialidade, de equipes
multidisciplinares e programas de ação comunitária, visando a construção de uma ação integrada;
realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para fins de diagnósticos; assinar
declaração de óbito; realizar atendimento individual, familiar e em grupo, visitas domiciliares,
matriciamento, atividades comunitárias; operar equipamentos e sistemas de informática e outros,
quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades;
manter organizado, limpo e conservado os materiais e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.
321 – MÉDICO PSIQUIATRA 20H
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Requisitos de provimento: Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação em
Medicina, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
Ministério da Educação, e registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
especialização, residência médica e /ou título em psiquiatria.
Jornada de Trabalho: 20h00 semanais.
Realizar atividades relacionadas à área de medicina, dentre elas: desempenhar atividades relativas
à supervisão, planejamento, coordenação, programação e/ou execução de atividades voltadas
para a promoção, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação psicossocial, a partir das
necessidades e clientelas identificadas; participar, dentro de sua especialidade, de equipes
multidisciplinares e programas de ação comunitária, visando a construção de uma ação integrada;
realizar atendimento individual, familiar e em grupo, visitas domiciliares, matriciamento em saúde
mental, atividades comunitárias; implementar ações para promoção da saúde; efetuar exames
médicos, emitir diagnósticos, prescrever, de forma legível (atendendo as previsões contidas no
código de ética médico e conselho federal de medicina), medicamentos e expedir relatórios;
realizar tratamentos para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina
preventiva ou terapêutica; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-o
com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
manter registros e relatórios legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
o tratamento prescrito e a evolução do quadro clínico, arquivando-os em pastas próprias; prestar
atendimento em urgências clínicas; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando
for o caso; atuar como Assistente Técnico em ações que o Município for parte; elaborar
documentos e difundir conhecimentos da área médica de sua especialidade; participar das
atividades de ensino, reciclagem, aprimoramento, pesquisa e extensão; supervisionar estágios, de
acordo com as necessidades institucionais; desempenhar as atividades de assistência, promoção e
recuperação da saúde e reabilitação psicossocial, de modo interdisciplinar; desempenhar
atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação e/ou programação de trabalhos de
defesa e proteção à saúde individual e coletiva; prestar assistência em saúde mental, ambulatorial
e/ou hospitalar nos diversos níveis de atenção: primário, secundário e terciário; elaborar parecer,
informes técnicos, relatórios, prestar assessoria, subsidiar material para entrevista e/ou
reportagem sobre fatos, temas e/ou documentos técnico-científicos, relacionados a aspectos
médicos de sua especialidade; participar do planejamento, execução e avaliação de planos,
projetos e ações, em conjunto com os demais componentes da Secretaria de Saúde; operar
equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício de
suas atividades; manter organizado, limpo e conservado os materiais e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o
exercício do cargo.
322 – MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL
Requisitos de provimento: Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação em
Medicina, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
Ministério da Educação, e registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com
especialização, residência médica e /ou título em psiquiatria infantil.
Jornada de Trabalho: 20h00 semanais.
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Realizar atividades relacionadas à área de medicina, dentre elas: desempenhar atividades relativas
à supervisão, planejamento, coordenação, programação e/ou execução de atividades voltadas
para a promoção, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação psicossocial, a partir das
necessidades e clientelas identificadas; participar, dentro de sua especialidade, de equipes
multidisciplinares e programas de ação comunitária, visando a construção de uma ação integrada;
realizar atendimento individual, familiar e em grupo a crianças e adolescentes, visitas domiciliares,
matriciamento em saúde mental, atividades comunitárias, prestar orientação a escolas,
professores, e equipamentos comunitários voltados para o público infanto-juvenil; implementar
ações para promoção da saúde; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever, de
forma legível (atendendo as previsões contidas no código de ética médico e conselho federal de
medicina), medicamentos e expedir relatórios; realizar tratamentos para os diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-o com os padrões normais, para confirmar ou
informar o diagnóstico; manter registros e relatórios legíveis dos pacientes examinados, anotando
a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução do quadro clínico, arquivando-os em
pastas próprias; prestar atendimento em urgências clínicas; encaminhar pacientes para
atendimento especializado, quando for o caso; atuar como Assistente Técnico em ações que o
Município for parte; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica de sua
especialidade; participar das atividades de ensino, reciclagem, aprimoramento, pesquisa e
extensão; supervisionar estágios, de acordo com as necessidades institucionais; desempenhar as
atividades de assistência, promoção e recuperação da saúde e reabilitação psicossocial, de modo
interdisciplinar; desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação e/ou
programação de trabalhos de defesa e proteção à saúde individual e coletiva; prestar assistência
em saúde mental, ambulatorial e/ou hospitalar nos diversos níveis de atenção: primário,
secundário e terciário; elaborar parecer, informes técnicos, relatórios, prestar assessoria, subsidiar
material para entrevista e/ou reportagem sobre fatos, temas e/ou documentos técnico-científicos,
relacionados a aspectos médicos de sua especialidade; participar do planejamento, execução e
avaliação de planos, projetos e ações, em conjunto com os demais componentes da Secretaria de
Saúde; operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário
ao exercício de suas atividades; manter organizado, limpo e conservado os materiais e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade; executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício do cargo.
323 – PSICÓLOGO
Requisitos de provimento: Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação em
Psicologia, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
Ministério da Educação, e registrado no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo.
Jornada de Trabalho: 40h00 semanais.
Realizar atividades relacionadas à área de psicologia, dentre elas: desenvolver diagnóstico
psicossocial no setor em que atua, visando a identificação de necessidades e da clientela alvo de
sua atuação; desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação,
programação e/ou execução de atividades voltadas para a promoção, prevenção de agravos,
tratamento e reabilitação psicossocial, a partir das necessidades e clientelas identificadas;
participar, dentro de sua especialidade, de equipes multidisciplinares e programas de ação
comunitária, visando a construção de uma ação integrada; desenvolver e participar de ações de
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pesquisas, ensinos, treinamentos, palestras, reciclagens, cursos, aprimoramentos e extensão na
área da psicologia, no âmbito da saúde, bem como subsidiar material necessário para entrevista
e/ou reportagem sobre fatos, temas e/ou documentos técnicocientíficos relacionados a aspectos
de sua especialidade; realizar avaliação e diagnóstico psicológico, aplicando métodos e técnicas
psicológicas, como entrevistas, observação, testes, dinâmica de grupo, com vistas a prevenção e
tratamento de transtornos mentais, interpretar e emitir relatório de testes e instrumentais de
avaliação psicológicos, reconhecidos e aprovados pelo conselho de classe; realizar atendimento
individual, familiar e em grupo, adequado às diversas faixas-etárias, visitas domiciliares, atividades
comunitárias e matriciamento em saúde mental, aplicando recursos terapêuticos disponíveis;
operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades; manter prontuário contendo registros e relatórios legíveis dos
pacientes acompanhados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução
do quadro, de acordo com as previsões e orientações previstas no código de ética, arquivando-os
em pastas próprias;
atuar como Assistente Técnico em ações que o Município for parte; supervisionar estágios, de
acordo com as necessidades institucionais;
Manter organizado, limpo e conservado os materiais e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade;
Executar outras atividades correlatas ao cargo.
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Para todos os cargos de Nível Fundamental Completo
LÍNGUA PORTUGUESA:
Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e sentido figurado das palavras.
Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Plural dos substantivos e adjetivos. Adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, artigo e substantivo. Divisão silábica. Reconhecimento de
frases corretas e incorretas.
MATEMÁTICA:
As quatro operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, envolvendo números inteiros,
fracionários e decimais. Resolução de problemas envolvendo as quatro operações. Expressões
numéricas. Potencialização. Porcentagem. Média aritmética simples. Regra de três simples. Noções
de geometria: perímetro e área do quadrado, do retângulo e do triângulo. Unidades de medida:
metro, centímetro, milímetro, decâmetro, decímetro, hectômetro e quilômetro. Medidas de tempo:
hora, minuto e segundo.
Para os cargos 101 (Ajudante Geral), 104 (Operador de Máquinas Pesadas) e 105
(Sepultador):
ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS:
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 12 (doze) meses, a contar
da data de publicação do Edital, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios,
Internet e televisão. Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade: música, literatura, artes,
arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão e esporte. História e geografia do Brasil, do Estado de
São Paulo e do Município de Suzano. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre
o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
Para os cargos 102 (Motorista) e 103 (Motorista de Ambulância):
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Legislação de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro. Sistema Nacional de Trânsito: composição.
Documentação exigida do veículo e do motorista. Tipos de habilitação (carteiras). Normas gerais
de circulação e conduta. Crimes de trânsito. Infrações e penalidades. Sinalização de trânsito,
segurança e velocidade. Condutores de veículos: deveres e proibições. Direção defensiva.
Cidadania e ética. Meio ambiente e trânsito. Noções básicas de mecânica automotiva e reparos de
urgência no veículo. Revisão, manutenção preventiva, verificação das condições de funcionamento
e limpeza do veículo. Segurança do motorista e dos passageiros. Noções de Primeiros Socorros em
acidentes de trânsito. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
Para todos os cargos de Nível Médio Completo / Superior Completo:
LÍNGUA PORTUGUESA:
Interpretação de texto. Fonética: encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos,
classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto à posição da sílaba tônica.
Semântica: sinônimos, antônimos, sentido denotativo e sentido conotativo. Estrutura das palavras:
classificação dos morfemas. Processos de formação de palavras. Cargo e diferenciação das classes
de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição e
conjunção. Tempos, modos e flexões verbais. Formas nominais do verbo. Flexão de substantivos e
adjetivos (gênero e número). Classificação de substantivos, pronomes e conjunções. Colocação
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pronominal. Frase, oração e período. Tipos de período. Sintaxe do período simples: termos
essenciais, integrantes e acessórios da oração; vocativo. Sintaxe do período composto: orações
coordenadas e subordinadas. Orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Classificação das
orações coordenadas sindéticas. Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais.
Classificação das orações subordinadas substantivas; das orações subordinadas adjetivas; e das
orações subordinadas adverbiais. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal.
Crase. Ortografia (conforme Novo Acordo vigente). Pontuação. Acentuação. Figuras de linguagem.
Vícios de linguagem. Discursos direto, indireto e indireto livre.
MATEMÁTICA:
Conjuntos: linguagem básica, pertinência, inclusão, igualdade, reunião e interseção. Números
naturais, inteiros, racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiciação. Fatoração. Produtos notáveis. Máximo divisor comum. Mínimo múltiplo comum.
Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Regra de três simples e composta.
Porcentagem, juros e descontos simples. Operações com expressões algébricas e com polinômios.
Equações e inequações do 1º e 2º graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e
2º graus. Análise combinatória e probabilidade: arranjos, combinações, permutações simples e
probabilidade de um evento. Progressões aritmética e geométrica. Geometria Plana: elementos
primitivos. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. Áreas de triângulos, paralelogramos,
trapézios e círculos. Áreas e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Relações
métricas e razões trigonométricas no triângulo retângulo. Noção de função; a notação f(x);
representação gráfica; sistema cartesiano. Operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de
funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Raciocínio lógico e sequencial.
Unidades de medida (metro, centímetro, milímetro, decâmetro, decímetro, hectômetro e
quilômetro) e conversão das mesmas.
Para os cargos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302 e 305:
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
Conhecimentos sobre princípios básicos de Informática. Dispositivos de armazenamento.
Periféricos de um computador. MS-Windows 10: configurações, conceito de pastas, diretórios,
arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso
dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2013 e
2016. Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2016 (Word, Excel e Power Point). Configuração de
impressoras. Correio Eletrônico (Microsoft Outlook): uso de correio eletrônico, preparo e envio de
mensagens, anexação de arquivos. Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e
impressão de páginas. Uso dos principais navegadores (Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google
Chrome).
Para os cargos 208, 209, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 e 323:
LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE:
Constituição Federal (artigos 196 a 200). Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990. Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Portaria nº 399,
de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Portaria nº 2.203, de 05
de novembro de 1996. Portaria GM/MS nº 373, de 27 de fevereiro de 2002. Estratégias de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde. Programas e ações do Ministério da Saúde. Saúde
da Família. Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB). Cartão Nacional
de Saúde (CNS). O Ministério da Saúde: estrutura e competências. NASF – Núcleo de Apoio à
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica. Políticas Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares no SUS. Cadernos HumanizaSUS (Atenção Básica).
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Para o cargo 201 (Agente de Trânsito):
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Legislação de trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro, abrangendo os seguintes tópicos:
administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro
e licenciamento de veículos, condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à legislação
de trânsito, penalidades e recursos. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Noções de
primeiros socorros. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
Para o cargo 202 (Agente Fiscal de Transportes):
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Qualidade no transporte coletivo urbano. Acompanhamento, monitoramento, controle e
fiscalização. A importância da atividade de fiscalização no transporte coletivo urbano. Objetivos e
metas da fiscalização do coletivo. Atividades desenvolvidas para fiscalização. Equipamentos e
tecnologias utilizados para fiscalização do transporte coletivo urbano. Competências e
características pessoais necessárias ao fiscal do transporte coletivo urbano. A fiscalização e os
benefícios produzidos para os usuários do transporte e para a sociedade. Processo administrativo.
Ética profissional. Noções de primeiros socorros. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
Para o cargo 203 (Auxiliar Administrativo):
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Manual de Redação da Presidência da República. Código de Ética dos Profissionais de
Administração. Organização e Técnicas Comerciais e Administrativas. Arquivologia. Órgãos
públicos. Administração direta, indireta e fundacional. Domínio dos Atos Administrativos.
Comportamento profissional, atitudes no serviço, organização do trabalho. Funções de
administração: planejamento, organização, direção e controle. Tributos municipais, estaduais e
federais. Noções de almoxarifado e estoque. Administração de Materiais e Logística. Elaboração de
cartas, ofícios, memorandos, relatórios, apresentações, tabelas, formulários, atas, circulares, entre
outros documentos. Funcionamento de bancos e cartórios. Domínio de rotinas administrativas. Lei
Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Suzano, e dá outras providências.
Para o cargo 204 (Administrador de Parques Públicos Municipais):
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Gerenciamento das atividades do parque. Gerenciamento de manejo. Noções de botânica;
biologia; animais silvestres transporte e manejo. Lei Orgânica do Município - Capítulo V - Do Meio
Ambiente, Dos Recursos Naturais e Do Saneamento. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras
providências.
Para o cargo 205 (Agente Fiscal de Obras):
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Código Municipal de Posturas. Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo. Estruturas (concreto,
metálica, madeira etc.). Alvenarias, coberturas, revestimentos, acabamentos, esquadrias,
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ferragens; impermeabilização. Materiais, máquinas e equipamentos de construção civil. Instalações
prediais elétricas, hidráulicas e especiais. Conceitos e fundamentos aplicados à manutenção de
edificações públicas e industriais (manutenção preventiva e corretiva). Leitura e Interpretação de
desenhos técnicos. Orçamento de Obras. Conceitos de Higiene e Segurança no trabalho. Ética
profissional. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
Para o cargo 206 (Agente Fiscal de Posturas):
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Lei Complementar Municipal nº 39/97 (Código Tributário de Suzano). Legislação Municipal sobre
parcelamento e uso do solo. Código Municipal de Posturas. Plano Diretor de Suzano. Vigilância
sanitária, noções identificação de áreas de riscos, noções básicas sobre projetos de edificações,
sistemas estruturais, instalações prediais, legislação ambiental, legislação sobre patrimônio
histórico, municipal federal e estadual. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
Para o cargo 207 (Mecânico):
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Serviços de manutenção em veículos da linha leve e da linha pesada. Localização de defeitos e
execução de reparos necessários. Troca e limpeza de peças. Montagem, ajustagem e regulagem
de motor, câmbio, suspensão, etc. Conhecimento básico de parte elétrica. Conhecimento das
diversas ferramentas utilizadas na função. Conhecimento dos equipamentos de medição da área
de manutenção mecânica. Noções de segurança do trabalho e EPIs. Lei Complementar nº 190, de
08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá
outras providências.
Para os cargos 208 (Técnico em Enfermagem) e 209 (Técnico em Enfermagem
Plantonista)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Promoção da Saúde e Cuidados Preventivos.
Avaliação física. Enfermagem perioperatória. Assistência cirúrgica. Higiene, nutrição e saúde
coletiva. Enfermagem em oncologia. Enfermagem no tratamento aos idosos e principais doenças
que os acometem. Cuidado de adultos idosos ou incapacitados. Diabetes mellitus. Função e terapia
respiratórias. Asma e alergia. Doenças sexualmente transmissíveis. Tratamento do paciente
portador de HIV. Distúrbios do tecido conjuntivo. Doenças infecciosas. Distúrbios
musculoesqueléticos, dermatológicos, respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, oculares, do 93
ouvido, nariz e garganta, gastrintestinais, nutricionais, hematológicos, hepáticos, biliares,
pancreáticos, imunológicos, metabólicos e endócrinos. Transtornos renais e urinários. Distúrbios
ginecológicos e da mama. Saúde neurológica e sensorial. Saúde tegumentar. Enfermagem
psiquiátrica. Enfermagem em anatomia, parasitologia e psicologia. Enfermagem neonatal. Saúde
materna e fetal. Cuidados de Enfermagem durante o trabalho de parto e o parto. Cuidados à mãe
e ao recém-nascido durante o período pós-parto. Complicações da gravidez. Crescimento e
desenvolvimento pediátricos, avaliação física pediátrica. Problemas ortopédicos. Incapacidades do
desenvolvimento. Exames diagnósticos e interpretação. Noções de assistência de Enfermagem nas
alterações clínicas em principais situações de urgência e emergência (pré-hospitalar e hospitalar).
Cuidados de Enfermagem em tratamentos de feridas e prevenção de lesões cutâneas.
Queimaduras. Princípios da administração de medicamentos e cuidados de Enfermagem
relacionados à terapêutica medicamentosa. Carteira de vacinação. Cálculos de Medicamentos.
Conhecimentos básicos de farmácia. Noções de medicamentos cardiovasculares. Pressão Arterial.
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Primeiros Socorros. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
Para o cargo 301 (Agente Fiscal Tributário)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Tributos: impostos, contribuições e taxas. Repartição das receitas dos impostos (receitas
tributárias) cobradas na União, Estados e Municípios. Capacidade tributária. Competência
tributária. Fato gerador. Obrigação principal. Sujeito passivo. Incidência. Valor tributável. Cálculo
do imposto. Princípios constitucionais de seletividade, essencialidade e não cumulatividade.
Princípio da legalidade, da anterioridade e da capacidade contributiva. Legislação: Constituição
Federal: Título I. Título II: Capítulo I. Título VI. Título VII: Capítulos I e IV. Código Tributário
Nacional (Lei Federal n° 5.172/66 e suas alterações). Lei Complementar Municipal nº 39/97
(Código Tributário de Suzano). Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
Para o cargo 302 (Arquiteto)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas. Fundamentos do projeto: percepção e
elaboração da forma e do espaço; repertório de arquitetura moderna e contemporânea brasileira e
mundial. Elaboração e avaliação de programas de necessidades: diagramas funcionais
(organogramas), dimensionamento de necessidades e de ambientes. Representação em desenho
técnico. Topografia: sistemas de referência horizontal e vertical, norte geográfico e norte
magnético, curvas de nível, convenções topográficas; precisão de levantamentos topográficos.
Condições de implantação das edificações: adequação físico-ambiental ao sítio, inserção urbana,
atendimento a normas urbanísticas e edilícias. Índices urbanísticos: conceitos básicos quanto ao
aproveitamento, à ocupação dos lotes e ao controle de densidades. Normas ambientais aplicáveis
a projetos de arquitetura e urbanismo: conceitos e parâmetros relativos a áreas de preservação
permanente, unidades de conservação, impacto ambiental e licenciamento ambiental; modalidades
de licenciamento ambiental definidas na legislação e normas federais e do Estado de São Paulo.
Desempenho de edificações e seus sistemas, elementos e componentes: conceituação básica,
requisitos, atributos, critérios e métodos. Circulação e segurança nas edificações: aspectos de
projeto e execução; dimensionamento segundo as lotações previstas; normas de segurança contra
incêndio; acessibilidade das edificações – NBR 9050. Habitabilidade das edificações: exigências de
segurança, salubridade e conforto térmico e acústico; orientação de ambientes e proteção de
fachadas; conceitos básicos de condicionamento térmico e de condicionamento acústico das
edificações; iluminação natural e artificial; parâmetros de iluminação e ventilação das edificações e
dos ambientes conforme a legislação estadual pertinente (Código Sanitário do Estado de São
Paulo). Estruturas e fundações: tipologia, sistemas estruturais, materiais e sistemas construtivos;
pré-dimensionamento. Instalações prediais: definições básicas dos projetos específicos e
interferências com o projeto de arquitetura. Cadernos de encargos, especificações técnicas e
critérios de medição de obras e serviços. Estimativa de custos, orçamentação e controle de custos
de obras e serviços; medidas de racionalização de custos: aspectos de projeto e execução.
Programação e controle de obras: redes de PERT-CPM, diagramas de Gantt, Curvas S. Licitações
de obras e serviços: definições, aspectos técnicos, modalidades de licitação; instrumentos de
controle de obras. Saúde e segurança do trabalho em canteiros de obras. Lei Complementar nº
190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano,
e dá outras providências. Plano Diretor – Lei Complementar nº 312/2017. Lei de Uso, Ocupação e
Parcelamento do Solo – LOUPS – Lei Complementar nº 340/2019. Outorga Onerosa do Direito de
Construir (OODC) – Lei Complementar nº 348/2020. Estação Rádio-Base (ERB) – Lei n°
5.236/2020. Licenciamento da atividade edilícia por meio do “Projeto Simplificado”- Lei nº
5.270/2020.
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Para o cargo 305 (Engenheiro Civil)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Código de Ética do Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da
Meteorologia. Planejamento, controle e orçamento de obras. Execução de obras civis. Topografia e
terraplenagem, locação de obra, sondagens, instalações provisórias. Canteiro de obras: proteção e
segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações.
Escoramentos. Estruturas de concreto: formas e armação. Argamassas. Instalações prediais.
Alvenarias. Revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização. Isolamento térmico.
Materiais de construção civil. Aglomerantes: gesso, cal, cimento Portland. Agregados. Argamassa.
Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço. Madeira. Materiais cerâmicos. Vidros. Tintas e
vernizes. Recebimento e armazenamento de materiais. Mecânica dos solos. Origem, formação e
propriedades dos solos. Índices físicos. Pressões nos solos. Prospecção geotécnica. Permeabilidade
dos solos; percolação nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos solos;
adensamento nos solos; estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos
de terra; estruturas de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e
estabilidade das fundações profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Análise estrutural.
Esforço normal, esforço cortante, torção e momento fletor. Estudos das estruturas isostáticas
(vigas simples, vigas gerber, quadros, arcos e treliças): deformações e deslocamentos em
estruturas isostáticas, linhas de influência em estruturas isostáticas, esforços sob ação de
carregamento, variação de temperatura e movimentos nos apoios. Estruturas hiperestáticas:
métodos dos esforços, método dos deslocamentos, processo de Cross e linhas de influência em
estruturas hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado: estados limites, aderência,
ancoragem e emendas em barras de armação. Dimensionamento de seções retangulares sob
flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto
armado submetidas à torção. Dimensionamento de pilares. Detalhamento de armação em concreto
armado. Norma NBR 6118 (2014) – Projeto de estruturas de concreto – procedimentos.
Instalações prediais. Instalações elétricas. Instalações hidráulicas. Instalações de esgoto.
Instalações de telefone e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e
água quente). Estradas e pavimentos urbanos. Saneamento básico: tratamento de água e esgoto.
Noções de barragens e açudes. Hidráulica aplicada e hidrologia. Saúde e segurança ocupacional
em canteiro de obra. Norma Regulamentadora nº 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
indústria da construção (atualizada). Responsabilidade civil e criminal em obras de engenharia e
conhecimentos legais sobre o enquadramento dos responsáveis referentes aos artigos nº 121 e nº
132 do Código Penal. Patologia das obras de engenharia civil. Engenharia de avaliações: legislação
e normas, laudos de avaliação. Qualidade. Qualidade de obras e certificação de empresas,
aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção. Inovação tecnológica e
racionalização da construção. NBR 9050/15; Lei complementar nº 14/93 (e atualizações). Lei
Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Suzano, e dá outras providências. Plano Diretor – Lei Complementar nº 312/2017. Lei
de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo – LOUPS – Lei Complementar nº 340/2019.

Para os cargos 303 (Enfermeiro) e 304 (Enfermeiro Plantonista)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Promoção da Saúde e Cuidados Preventivos.
Avaliação física. Enfermagem perioperatória. Assistência cirúrgica. Higiene, nutrição e saúde
coletiva. Diabetes mellitus. Função e terapia respiratórias. Asma e alergia. Infecções sexualmente
transmissíveis. Tratamento do paciente portador de HIV. Distúrbios do tecido conjuntivo. Doenças
infecciosas. Distúrbios musculoesqueléticos, dermatológicos, respiratórios, cardiovasculares,
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neurológicos, oculares, do ouvido, nariz e garganta, gastrintestinais, nutricionais, hematológicos,
hepáticos, biliares, pancreáticos, imunológicos, metabólicos e endócrinos. Transtornos renais e
urinários. Distúrbios ginecológicos e da mama. Saúde neurológica e sensorial. Saúde tegumentar.
Enfermagem psiquiátrica. Enfermagem pediátrica. Enfermagem em anatomia, parasitologia e
psicologia. Enfermagem neonatal. Saúde materna e fetal. Cuidados de Enfermagem durante o
trabalho de parto e o parto. Cuidados à mãe e ao recém-nascido durante o período pós-parto.
Complicações da gravidez. Crescimento e desenvolvimento pediátricos, avaliação física pediátrica.
Problemas ortopédicos. Incapacidades do desenvolvimento. Exames diagnósticos e interpretação.
Noções de assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em principais situações de urgência
e emergência (pré-hospitalar e hospitalar). Cuidados de Enfermagem em tratamentos de feridas e
prevenção de lesões cutâneas. Queimaduras. Princípios da administração de medicamentos e
cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Carteira de vacinação.
Cálculos de Medicamentos. Conhecimentos básicos de farmácia. Noções de medicamentos
cardiovasculares. Pressão Arterial. Primeiros Socorros. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras
providências.
Para o cargo 306 (Farmacêutico)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Código de Ética Farmacêutica. Medicamentos controlados e entorpecentes. Administração de
Farmácia, dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas,
rotinas e recursos humanos. Farmacotécnica: manipulação de formas oficiais e magistrais.
Preparação Farmacêutica. Noções básicas de filtração, destilação e esterilização. Conceitos básicos
de drogas que atuam no organismo: princípio de ação de medicamentos e interação
medicamentosa. Absorção, distribuição, farmacocinética, biotransformação e excreção de drogas.
Antibióticos e quimioterápicos: conceituação a agentes produtores e classificação. Toxicologia.
Farmacodependência. Controle de infecção hospitalar: antissépticos, desinfetantes e esterilizantes.
Conhecimento sobre Processo Administrativo (Infração, intimação, termo de ciência, interdição
etc.). Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 (atualizada). Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999
(atualizada). Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973 (atualizada). Lei nº 10.083, de 23 de
setembro de 1998 (Código Sanitário do Estado). Primeiros Socorros. Lei Complementar nº 190, de
08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá
outras providências.
Para os cargos 307 (Médico 10h), 308 (Médico 20h), 309 (Médico 30h), 310 (Médico
Clínico Geral 10h), 311 (Médico Clínico Geral 20h) e 312 (Médico Clínico Geral
Plantonista 24h)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular;
insuficiência cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio
e pericárdio; hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; diagnóstico diferencial
de dor torácica; alterações eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças Pulmonares:
avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória; doença intersticial e infiltrativa;
doenças pulmonares obstrutivas; doenças da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome
da apneia do sono e doenças pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças Renais: avaliação e
tratamento do paciente com doença renal; distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças
glomerulares; vascular renal; insuficiência renal aguda e crônica; desordens não glomerulares.
Doenças Gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das
doenças gastrointestinais; doenças do esôfago; do estômago e duodeno; doença inflamatória
intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e
Sistema Bilear: avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência
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hepática; cirrose e suas complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do
fígado; doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia
(sangramento e trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e
leucopenia. Doenças do Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do
metabolismo dos lípides. Doenças Endocrinológicas: doenças da tireoide; diabetes mellitus;
hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças Musculoesqueléticas e do Tecido Conectivo:
avaliação e tratamento do paciente com doença reumática; artrite reumatoide; Lúpus eritematoso
sistêmico; espondiloartropatias; síndrome do anticorpo-fosfolípide; esclerose sistêmica;
osteoartrites; gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do Metabolismo
Ósseo: osteoporose; doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas. Doenças
Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; desordens da consciência; demência
e distúrbios de memória; doenças cerebrovasculares; cefaleias; avaliação das síncopes; miastenia
gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e
depressão. Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e tratamento inicial
do paciente em choque; imobilizações e cuidados no local do acidente; atendimento inicial ao
paciente traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas; anafilaxia e
reações alérgicas agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das síndromes
coronárias agudas; diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência
respiratória aguda; hemorragias digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de
abcessos. Principais Problemas Médicos relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças
Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer. Exame Periódico de Saúde. Promoção da
Saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas e
declaração de óbito. Atestado Médico. Princípios de medicina social e preventiva. Principais
exames radiológicos e hematológicos. Código de Ética Médica. Primeiros Socorros. Lei
Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Suzano, e dá outras providências.
Para os cargos 313 (Médico Ginecologista 10h) e 314 (Médico Ginecologista 20h)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Estadiamento do câncer genital e mamário. Câncer do colo uterino. Hiperplasia endometrial.
Carcinoma do endométrio. Câncer de ovário. Síndrome do climatério. Osteoporose pósmenopáusica. Distúrbios do sono no climatério. Acompanhamento do paciente sob reposição
hormonal. Fisiologia menstrual. Amenorreia. Disfunção menstrual. Anovulação crônica.
Dismenorreia. Síndrome pré-menstrual. Endometriose. Hiperprolactinemia. Tumor de ovário com
atividade endócrina. Citopatologia genital. Lesões benignas da vulva e da vagina. Lesões benignas
do colo uterino. Cervicites. Infecção do trato genital inferior pelo HPV: Diagnóstico e tratamento.
Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato genital inferior. Corrimento genital.
Infecção genital baixa. Salpingite aguda. Dor pélvica crônica. Doenças benignas do útero. Prolapso
genital e roturas perineais. Incontinência urinária de esforço. Infecção urinária na mulher. Bexiga
hiperativa. Câncer de mama. Mamografia e USG (indicações, técnicas e interpretação). Lesões não
palpáveis de mama: diagnóstico e conduta. Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama.
Neoplasias benignas de mama: fibroadenoma, papiloma e tumores filodes. Alteração funcional
benigna da mama. Mastites e cistos mamários. Fluxos papilares. Mastalgias cíclicas e acíclicas.
Procedimentos invasivos em mastologia. Ultrassom de mama: indicação e técnica. Procedimentos
invasivos dirigidos pela mamografia e ultrassom. Preenchimento de receitas médicas e declaração
de óbito. Atestado Médico. Princípios de medicina social e preventiva. Principais exames
radiológicos e hematológicos. Código de Ética Médica. Primeiros Socorros. Lei Complementar nº
190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano,
e dá outras providências.
Para os cargos 315 (Médico Neurologista 10h)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Neuroanatomia. Fisiopatologia do sistema nervoso. Semiologia neurológica. Neuropatologia básica.
Genética e sistema nervoso. Cefaleias. Demências e transtornos da atividade nervosa superior.
Disgenesias do sistema nervoso. Alterações do estado de consciência. Transtornos do movimento.
Transtornos do sono. Doenças vasculares do sistema nervoso. Doenças desmielinizantes. Doenças
degenerativas. Doenças do sistema nervoso periférico. Doenças dos músculos e da placa
neuromuscular. Doenças infecciosas e parasitárias. Doenças tóxicas e metabólicas. Epilepsias.
Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. Neurologia do trauma. Tumores do sistema
nervoso. Urgências em neurologia. Indicações e interpretação de eletroencefalograma,
eletroneuromiografia, líquido cefalorraquiano, neuroimagem, potenciais evocados. Preenchimento
de receitas médicas e declaração de óbito. Atestado Médico. Princípios de medicina social e
preventiva. Principais exames radiológicos e hematológicos. Código de Ética Médica. Primeiros
Socorros. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
Para o cargo 316 (Médico Ortopedista 20h)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Fraturas e luxações da cintura escapular e membro superior. Fraturas e luxações da bacia e
membro inferior. Fraturas, entorses e luxações da coluna vertebral. Fraturas expostas.
Pseudoartrose e retardo de consolidação. Osteomielite hematogênica aguda – Osteomielite
crônica. Síndromes dolorosas do ombro – cervicobraquialgia. Tuberculose osteoarticular.
Paraplegia pótica. Tumores benignos e malignos. Poliomielite – sequelas nos membros inferiores.
Artrose em geral: Artrose coxofemoral e do joelho, deformidades da coluna vertebral. Paralisia
cerebral. Luxação congênita do quadril – Pé torto congênito. Lesões vasculares e dos nervos
periféricos em Ortopedia e Traumatologia. Lombalgia – Hérnia de disco lombar. Doença de LeggCalvé-Perthes. Osteocondrites. Osteocondrites dissecantes de joelho. Afecções ósseas devidas a
distúrbios endócrinos. Afecções granulomatosas do esqueleto. Preenchimento de receitas médicas
e declaração de óbito. Atestado Médico. Princípios de medicina social e preventiva. Principais
exames radiológicos e hematológicos. Código de Ética Médica. Primeiros Socorros. Lei
Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Suzano, e dá outras providências.
Para o cargo 317 (Médico Otorrinolaringologista 20h)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Anatomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da audição.
Semiologia, sintomatologia e diagnósticos das principais afecções da laringe, glândulas salivares,
órgão auditivo e seios paranasais. Testes básicos da avaliação auditiva: caracterização audiológica
das principais patologias do ouvido. Câncer da laringe e hipofaringe: glândulas salivares e seios
paranasais. Doenças ulcerogranulomatosas em otorrinolaringologia. Deficiências auditivas.
Anomalias congênitas da laringe. Neuroanatomofisiologia do sistema vestibular. Afecções e
síndromes otoneurológicas. Paralisia facial periférica. Afecções benignas do pescoço. Abordagem
do paciente com zumbido – diagnósticos diferenciais. Traumas em otorrinolaringologia.
Labirintopatias periféricas e centrais. Tratamento cirúrgico e não cirúrgico do ronco.
Preenchimento de receitas médicas e declaração de óbito. Atestado Médico. Princípios de medicina
social e preventiva. Principais exames radiológicos e hematológicos. Código de Ética Médica.
Primeiros Socorros. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
Para o cargo 318 (Médico Pediatra 20h) e 319 (Médico Pediatra Plantonista 24h)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
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Crescimento e desenvolvimento da criança: do período neonatal à adolescência. Alimentação da
criança e do adolescente. Morbidade e mortalidade na infância. Imunizações na criança e
adolescência. Prevenção de acidentes na infância. Assistência à criança vítima de violência.
Anemias. Parasitoses intestinais. Distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Baixa estatura.
Obesidade. Infecções urinárias. Hematúrias. Enurese. Encoprese. Constipação crônica funcional na
infância. Atendimento ambulatorial da criança com necessidades especiais. Dificuldades escolares.
Distúrbios psicológicos mais frequentes em pediatria. Dores recorrentes na infância. Abordagem do
sopro cardíaco na criança. Adenomegalias. Infecções congênitas. Asma brônquica. Abordagem do
lactente chiador. Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Infecções pulmonares
bacterianas. Tuberculose na criança. Preenchimento de receitas médicas e declaração de óbito.
Atestado Médico. Princípios de medicina social e preventiva. Principais exames radiológicos e
hematológicos. Código de Ética Médica. Primeiros Socorros. Lei Complementar nº 190, de
08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá
outras providências.
Para o cargo 320 (Médico Pneumologista 20h)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Semiologia e exame físico em nas doenças pulmonares. Métodos diagnósticos laboratoriais e
radiológicos em pneumologia. Avaliação de risco cirúrgico cardiopulmonar. Asma e Bronquite.
Tabagismo. DPOC. TEP e hipertensão arterial pulmonar. Infecções respiratórias. Doenças pleurais:
derrames e pneumotórax. Neoplasias respiratórias. Pneumopatias supurativas. Ventilação
mecânica. Broncoscopia. Doenças pulmonares intersticiais difusas. Doenças ocupacionais e
ambientais. Tosse. Distúrbio respiratórios do sono. Fibrose pulmonar idiopática. Reabilitação
pulmonar. Preenchimento de receitas médicas e declaração de óbito. Atestado Médico. Princípios
de medicina social e preventiva. Principais exames radiológicos e hematológicos. Código de Ética
Médica. Primeiros Socorros. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
Para o cargo 321 (Médico Psiquiatra 20h)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Psicologia médica. Psiquiatria social e comunitária. Interconsulta e psiquiatria de hospital geral.
Epidemiologia psiquiátrica. Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais decorrentes do
uso de álcool e drogas. Esquizofrenia. Transtornos do humor. Transtornos ansiosos. Transtornos
alimentares. Transtornos da personalidade. Transtornos mentais da infância e adolescência.
Urgências psiquiátricas. Psicofarmacologia. Eletroconvulsoterapia. Noções psicodinâmicas de
funcionamento mental. Noções de técnica psicanalítica e psicoterápicas. Noções de psicanálise e
modalidades psicoterápicas psicodinâmicas. Desenvolvimento psíquico. Adolescência e conflito
emocional. Equipe multidisciplinar e manejo psicodinâmico de pacientes internados e
ambulatoriais. Preenchimento de receitas médicas e declaração de óbito. Atestado Médico.
Princípios de medicina social e preventiva. Principais exames radiológicos e hematológicos. Código
de Ética Médica. Primeiros Socorros. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
Para o cargo 322 (Médico Psiquiatra Infantil 20h)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Desenvolvimento infantil: aspectos cognitivos e afetivos. Exame psiquiátrico e exames
complementares em psiquiatria da infância e adolescência. Classificação diagnóstica em psiquiatria
da infância e da adolescência. Transtornos mentais orgânicos na infância e adolescência.
Drogadição na infância e adolescência. Esquizofrenia na infância e adolescência. Transtornos do
humor (depressão e mania) na infância e adolescência. Transtorno de ansiedade na infância e
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adolescência. Razões ao estresse. Transtornos alimentares na infância e adolescência. Transtornos
do sono na infância e adolescência. Transtornos do controle dos esfíncteres na infância e
adolescência. Transtornos de tique e do hábito na infância e adolescência. Transtorno de déficit de
atenção/hiperatividade na infância e adolescência. Retardo mental. Manifestações psiquiátricas da
epilepsia na infância e adolescência. Transtornos invasivos do desenvolvimento. Transtornos
específicos do desenvolvimento. Transtornos emocionais do comportamento. Transtornos
psicológicos ligados a doenças sistêmicas – psiquiatria de ligação na infância e adolescência.
Abuso físico e sexual na infância e adolescência. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos na
infância e adolescência. Ética em psiquiatria na infância e adolescência. Psico farmacoterapia na
infância e adolescência. Psicoterapia na infância e adolescência. Prevenção em psiquiatria da
infância e adolescência. Modelos de reabilitação em psiquiatria da infância e adolescência. Modelos
de atendimento em psiquiatria da infância e adolescência em saúde pública. Preenchimento de
receitas médicas e declaração de óbito. Atestado Médico. Princípios de medicina social e
preventiva. Principais exames radiológicos e hematológicos. Código de Ética Médica. Primeiros
Socorros. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
Para o cargo 323 (Psicólogo)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Código de Ética Profissional do Psicólogo. A saúde mental e o Sistema Único de Saúde. A
Personalidade: principais teorias e principais desordens. A Psicanálise. O Gestalt – Terapia. A
Abordagem Centrada na Pessoa: empatia, congruência e consideração positiva incondicional.
Noções de psicopatologia (neurose e psicose). Deficiências mentais. Desenvolvimento infantil.
Orientação familiar. Indivíduo, instituições e sociedade: desenvolvimento, interação social,
processos de conhecimento da realidade. O processo grupal e as práticas terapêuticas de Grupo. O
Trabalho Institucional Psicológico. Estratégias de intervenções psicossociais diversas, a partir das
necessidades e clientelas identificadas. Atuação multidisciplinar e comunitária. Desenvolvimento e
acompanhamento de equipes. Saúde, segurança no trabalho, saúde mental do trabalhador e
qualidade de vida no trabalho. Elaboração e emissão de laudos, atestados e pareceres. Avaliação
psicológica e psicodiagnóstico. Transtornos de humor, de personalidade, de alimentação, do
espectro autista, de déficit de atenção, de hiperatividade, de ansiedade, de estresse póstraumático, de depressão, fóbicos, relacionados ao uso e abuso de substâncias psicoativas, entre
outros transtornos mentais. Sistema único de Assistência Social (SUAS). Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais. Parâmetros para atuação de assistentes sociais e psicólogos(as) na
Política de Assistência Social. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da
Assistência Social). Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). Lei nº 11.340, de 07 de agosto de
2006 (Lei Maria da Penha). Primeiros Socorros. Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências.
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ANEXO III – CRONOGRAMA
INÍCIO

HORÁRIO
INÍCIO

TÉRMINO

HORÁRIO
TÉRMINO

29/01/2022
29/01/2022
29/01/2022
01/02/2022
29/01/2022
14/02/2022
15/02/2022
24/02/2022
07/03/2022
08/03/2022
09/03/2022

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

06/03/2022
30/01/2022
01/02/2022
06/03/2022
16/02/2022
07/03/2022
10/03/2022

23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
17:00
23:59

15/03/2022

10:00

-

-

18/03/2022
27/03/2022
30/03/2022
28/03/2022
31/03/2022
08/04/2022

10:00
10:00
00:00
10:00
10:00

29/03/2022
01/04/2022
-

23:59
23:59
-

08/04/2022

10:00

-

-

08/04/2022

10:00

-

-

11/04/2022

10:00

12/04/2022

23:59

18/04/2022

10:00

-

-

18/04/2022

10:00

-

-

Publicação do Edital de Resultado Final das Provas Objetivas

18/04/2022
24/04/2022
27/04/2022
28/04/2022

10:00
10:00
10:00

29/04/2022

23:59

13/05/2022

10:00

-

-

13/05/2022

10:00

-

-

13/05/2022

10:00

-

-

22/05/2022

-

-

-

24/05/2022

10:00

-

-

25/05/2022

10:00

26/05/2022

23:59

03/06/2022

10:00

-

-

03/06/2022

10:00

-

-

Publicação do Edital de Convocação para a Prova Prática
Aplicação da prova prática
Divulgação do resultado provisório da prova prática
Prazo recursal contra o resultado provisório da prova prática
Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o
resultado provisório da prova prática
Publicação do Edital de Resultado Final da Prova Prática
Publicação do Edital de Convocação para a Verificação
Presencial de Cota Racial
Aplicação da verificação presencial de cota racial
Divulgação do resultado provisório da verificação presencial de
cota racial
Prazo recursal contra o resultado provisório da verificação
presencial de cota racial
Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o
resultado provisório da verificação presencial de cota racial
Publicação do Resultado Final e Homologação

EVENTOS

Divulgação do Edital
Período de inscrição
Período de solicitação de isenção da inscrição
Período de reabertura de solicitação de isenção da inscrição
Período de envio dos laudos
Divulgação do resultado das solicitações de isenção
Período recursal contra o resultado da isenção
Divulgação das respostas dos recursos contra a isenção
Data limite para pagamento da inscrição
Divulgação da confirmação das inscrições efetivadas
Período recursal contra o indeferimento das inscrições
Divulgação das respostas dos recursos contra as inscrições e
divulgação do novo resultado das inscrições efetivadas
Publicação do Edital de Convocação para as Provas Objetivas
Aplicação das provas objetivas
Divulgação do gabarito provisório das provas objetivas
Período de correção cadastral
Prazo recursal contra o gabarito provisório
Divulgação do resultado provisório das provas objetivas
Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o
gabarito provisório
Divulgação do gabarito definitivo
Prazo recursal contra o resultado provisório das provas
objetivas e classificação provisória
Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o
resultado provisório e classificação provisória
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2022
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO
À Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do Valor da Inscrição do Concurso Público da
Prefeitura de Suzano/SP
Eu,

________________________________(nome

do

candidato),

portador

do

RG

nº

_________________e inscrito no CPF sob o nº _______________________, declaro, sob as penas
da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do valor da inscrição preliminar do Concurso
Público da Prefeitura de Suzano/SP, que não estou em condições de pagar a taxa sem prejuízo de
meu sustento ou o de minha família.
Declaro que estou ciente que serei eliminado do concurso público caso não atenda à época da
inscrição aos requisitos previstos no caput do art. 1º da Lei Municipal nº. 4.265/08, ou tenha
obtido a isenção mediante emprego de fraude ou qualquer outro meio que evidencie má-fé.

Por ser verdade, assino a presente declaração.

Suzano, _________ de _______________ de 2022.

Asssinatura: __________________________

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VENDA PROIBIDA.
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