
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2022 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, através do Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna pública a Retificação nº 01 do Edital de Abertura nº 

02/2022. 

 

1. DAS ALTERAÇÕES 

 

1.1. Na Tabela I, do item 1.3., fica alterado o salário para o cargo 337, bem como a carga horária 

para os cargos 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 e 458. Leia-se como segue e não como 

constou: 

 

ESCOLARIDADE – ENSINO MÉDIO COMPLETO  

Cód. Cargo 
Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas PCD 
Salário Inicial e 
Carga Horária 

Requisitos Mínimos Exigidos 
Valor das 
Inscrições 

Período de 
Aplicação 

337 Técnico Agrícola 1 - 
R$ 2.246,59 

200 h mensais 
Curso Técnico Agrícola R$ 71,00 X 

 

ESCOLARIDADE – ENSINO SUPERIOR COMPLETO  

Cód. Cargo 
Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas PCD 

Salário Inicial e 

Carga Horária 
Semanal 

Requisitos Mínimos Exigidos 
Valor das 
Inscrições 

Período de 
Aplicação 

449 Professor Educação Infantil 5 - 
R$ 16,03 h                           

150 h mensais 
Curso Superior Completo em pedagogia com licenciatura 

plena 
R$ 89,00 X 

450 Professor Especialista – Educação Física 1 - 
R$ 16,03 h                           

150 h mensais 
Curso Superior Completo de licenciatura plena. R$ 89,00 X 

451 Professor Especialista – Matemática 1 - 
R$ 16,03 h                           

150 h mensais 
Curso Superior Completo de licenciatura plena. R$ 89,00 Y 

452 Professor Especialista – Artes 3 - 
R$ 16,03 h                           

150 h mensais 
Curso Superior Completo de licenciatura plena. R$ 89,00 Y 

453 Professor Especialista – Ciências 1 - 
R$ 16,03 h                           

150 h mensais 
Curso Superior Completo de licenciatura plena. R$ 89,00 Y 

454 Professor Especialista – Geografia 1 - 
R$ 16,03 h                           

150 h mensais 
Curso Superior Completo de licenciatura plena. R$ 89,00 Y 

455 Professor Especialista – História 1 - 
R$ 16,03 h                           

150 h mensais 
Curso Superior Completo de licenciatura plena. R$ 89,00 Y 

456 Professor Especialista – Inglês 1 - 
R$ 16,03 h                           

150 h mensais 
Curso Superior Completo de licenciatura plena. R$ 89,00 Y 

457 Professor Especialista – Língua Portuguesa 1 - 
R$ 16,03 h                           

150 h mensais 
Curso Superior Completo de licenciatura plena. R$ 89,00 Y 

458 Professor Interdisciplinar 5 - 
R$ 16,03 h                           

150 h mensais 
Curso Superior Completo em pedagogia com licenciatura 

plena 
R$ 89,00 Y 

 
* Período de aplicação a ser definido, podendo ser manhã ou tarde. 

 

1.2. No item 10.6., leia-se como segue e não como constou: 

 

10.6.  Serão considerados, na avaliação da Prova Prática para os cargos 315, 316, 317, 318, 319, 

324, 325, 329, 331, 332 e 335 os seguintes aspectos: 

 

1.3. No item 10.8.1., leia-se como segue e não como constou: 



 

10.8.1. Os candidatos, além do documento oficial original com foto já previsto neste edital, 

deverão apresentar CNH – Carteira Nacional de Habilitação original, com a categoria 

mínima “D”, (para os cargos 327 e 328) e categoria “B” (para o cargo 326), em validade e de 

acordo com a legislação vigente (Código Nacional de Trânsito). 

 

1.4. Nos itens 13.7.9., 13.7.10 e 13.7.11, leia-se como segue e não como constou: 

 

13.7.9. Obtiver maior nota na Peça Processual; 

 

13.7.10. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso; 

 

13.7.11. Sorteio. 

 

1.5. No Anexo II – Conteúdo Programático, especificamente no conteúdo para os cargos 309, 321, 

401, 417, 427, 435, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 e 458, leia-se como segue e não como 

constou: 

 

Para todos os cargos de professores: 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 205 a 214). Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
Resolução CNE/CEB Nº. 2 – 11/09/2001 – Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica. Educação Inclusiva: Fundamentação Filosófica – Ministério da Educação – 
Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva. Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014 – Plano Nacional de Educação – PNE. 
Resolução CNE/CEB 4, de 13-07-2010 – Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Resolução CNE/CP 1, de 30-05-2012 – Estabelece Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos. LEI Nº 584, DE 24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Funcionários Públicos do Município de Embu-Guaçu. 
 

Para o cargo Médico Psiquiatra e Psiquiatra Infantil: 
 
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. Código de Ética Médica. Primeiros Socorros. LEI Nº 584, DE 24/06/1987. Dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Embu-Guaçu. 
 

 



 

Para o cargo Professor de Desenv. Infantil/ Professor Educação Infantil: 
 
Visão histórica da Educação Infantil no Brasil. Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil. Concepção de Educação Infantil, de infância e de criança. O imaginário infantil. O professor 
de Educação Infantil: Perfil. Desenvolvimento infantil: físico, afetivo, cognitivo e social. Relação entre 
o cuidar e o educar. A construção do raciocínio matemático. Pensamento e linguagem, leitura e 
escrita, letramento. A instituição e o projeto educativo. O brincar e o brinquedo. Construção das 
diferentes linguagens pelas crianças: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, 
natureza e ambiente e matemática. O jogo como recurso privilegiado. Avaliação do processo 
educativo na Educação Infantil. A criança e a Educação Infantil: história, concepções. Teorias de 
aprendizagem e desenvolvimento infantil. Planejamento na Educação Infantil. Eixos do trabalho 
pedagógico na educação infantil: as brincadeiras e as interações. Avaliação na educação infantil. A 
organização do tempo e do espaço na educação infantil. O cotidiano na creche: espaço, rotina, 
afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. O professor de educação infantil. Projeto 
Político Pedagógico: princípios e finalidades. O jogo e a educação infantil. A brincadeira de faz-de-
conta: lugar do simbolismo, da representação e do imaginário. Cadernos pedagógicos MEC: Caderno 
2 (Alfabetização), Caderno 6 (Cultura e Arte) e Caderno 8 (Promoção da Saúde). A Etapa da 
Educação Infantil (Base Nacional Comum Curricular – páginas 35 a 55). Constituição da República 
Federativa do Brasil (Art. 205 a 214). Resolução CNE/CEB nº 2, de 11/09/2001 (Institui Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica). Educação Inclusiva: Fundamentação 
Filosófica – Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de 
Inclusão). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional). Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Primeiros 
Socorros. LEI Nº 584, DE 24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do 
Município de Embu-Guaçu. 
 

Para o cargo Professor Interdisciplinar: 
 
Concepções de Educação e Escola. Cargo social da escola e compromisso social do educador. A 
educação enquanto direito de todos. Educação e Inclusão. As concepções de Educação e suas 
repercussões na Organização do Trabalho Escolar. Avaliação na aprendizagem. Relação professor / 
aluno / conhecimento. Concepções de currículo: teorias críticas e pós-críticas. O pedagogo na escola 
básica. O professor e o Projeto Político Pedagógico da Escola. A sala de aula e a prática pedagógica: 
currículo escolar, planejamento e avaliação, interação professor/aluno, recursos didáticos. 
Alfabetização e letramento no ensino fundamental. Estratégias de leitura. A prática educativa nas 
séries iniciais do ensino fundamental. Desenvolvimento da aprendizagem. Concepções de 
aprendizagem: tendências pedagógicas na prática escolar. Tendências educacionais na sala de aula: 
correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, 
do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político 
pedagógico. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Gestão 
participativa na escola. Pressupostos da Aprendizagem e do Ensino de Alfabetização. As capacidades 
linguísticas da alfabetização. Avaliação do processo de alfabetização. A leitura e a escrita. Histórias 
infantis em sala de aula. Formas de organização dos conteúdos. Características de um projeto. 
Reflexão sobre as normas ortográficas. Pontuação: a gramática da legibilidade. O jogo e os anos 
iniciais. Musicalização. Construtivismo. Psicogênese. Dialogicidade. Processo de Construção: a 
Aprendizagem. Desenvolvimento e conhecimento. Didática. Currículo e desenvolvimento humano. 
Currículo e Avaliação. Currículo, Conhecimento e Cultura. Diversidade e currículo. A globalização: um 
caminho entre a teoria e a prática. O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade. Respeito e 
autoridade. Autoridade e autonomia. A prática educativa. A cargo social do Ensino. As relações 
interativas em sala de aula. Teorias da Aprendizagem. Resolução de problemas. A construção do 
conceito de número. Conhecimento Lógico Matemático. A construção do pensamento geométrico. 
Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O processo de ensino e de aprendizagem nas 
teorias pedagógicas: tradicional, tecnicista, progressista, construtivista e sociointeracionista. Cotidiano 
escolar. O pensamento de Jean Piaget, Lev Semionovich Vygotsky, Emília Ferreiro, Maria da Graça 



 

Nicoletti Mizukami, Demerval Saviani, Ana Teberosky, Telma Weisz, Esther Grossi, Henri Wallon, 
Paulo Freire e Fanny Abramovich. Délia Lerner, Isabel Solé, Guy Brousseau. Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) – informações referentes ao Ensino Fundamental (Anos Iniciais – 1º ao 5º). 
Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 205 a 214). Resolução CNE/CEB nº 2, de 
11/09/2001 (Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica). Educação 
Inclusiva: Fundamentação Filosófica – Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial. 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional). Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (Plano Nacional de Educação). Primeiros 
Socorros. LEI Nº 584, DE 24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do 
Município de Embu-Guaçu. 
 

Para o cargo Professor Especialista – Língua Portuguesa: 
 

Concepções de língua linguagem como discurso e processo de interação: conceitos básicos de 
dialogismo, polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros discursivos. Conceitos em 
Linguística. Saussure. Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e ensino de língua, 
particularidades do texto oral. Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor, diferentes objetivos da 
leitura, formação do leitor crítico, intertextualidade, inferências, literatura e ensino, análise da 
natureza estética do texto literário. Escrita: produção de texto na escola, papel do interlocutor, 
contexto de produção, gêneros da escrita, fatores linguísticos e discursivos da escrita, o trabalho da 
análise e revisão de reescrita de textos. Análise Linguística: o texto (oral e escrito) como unidade 
privilegiada na análise reflexão da linguagem, os efeitos do sentido provocados pelos elementos 
linguísticos, à norma padrão e as outras variedades linguísticas. Linguagem oral e linguagem escrita: 
Relações entre fala e escrita: perspectiva não dicotômica. Relações de independência, de 
dependência e de interdependência. O ensino de leitura e compreensão de textos: Estratégias de 
leitura. Objetivos do ensino da Língua Materna. Concepções de linguagem. Concepção de gramática. 
A variação linguística e o ensino da língua materna. Variação dialetal. O texto e o discurso. Gramática 
de uso e gramática reflexiva. Gramática teórica e gramática normativa. Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Portuguesa (Ensino Fundamental). Linguagens – Língua Portuguesa – Ensino 
Fundamental (Base Nacional Comum Curricular – páginas 67 a 191). Constituição da República 
Federativa do Brasil (Art. 205 a 214). Resolução CNE/CEB nº 2, de 11/09/2001 (Institui Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica). Educação Inclusiva: Fundamentação 
Filosófica – Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de 
Inclusão). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional). Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei nº 
13.005, de 25 de junho de 2014 (Plano Nacional de Educação). Primeiros Socorros. LEI Nº 584, DE 
24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Embu-Guaçu. 
 
Para o cargo Professor Especialista – Inglês: 
 

Purpose: Use structure, vocabulary, grammar, lecture strategies inside and outside texts. Translate 
texts as really are, however in a different way. Grammar: Nouns (gender, countable and 
uncountable). Articles (indefinite and definite). Prepositions. Conjunctions. Verbs [conjugation, verb 
tense (present, past and future), auxiliary verbs, regular verbs, gerund, infinitive, modal verbs, 
anomalous verbs and common verbs]. Adverbs (Kinds, comparative degree of superiority, 
comparative degree of equality and comparative degree of inferiority and superlative). Adjectives 
(comparative degree of superiority, comparative degree of equality and comparative degree of 
inferiority and superlative). Pronouns (personal, relative, interrogative, possessive, adjective, 
reflexive, demonstrative). Interjections. Lecture Strategies, skimming, cognate, connective, text 
references, prefix and suffix. Vocabulary (synonym and antonym). Passive Voice. Direct and Indirect 
Speech. Tag Endings. If-Clause. Problematic Pairs. Read, comprehend, understand and analyze the 
elements from text will give you basis to answer the interpretative and grammar questions. The 
indefinite articles: a/an. Plural of nouns. Personal and reflexive pronouns. Possessive adjectives and 
pronouns. Interrogative words. Prepositions. Simple present tense. Present continuous tense. Simple 



 

future. Modal verbs. Question tag. Simple past tense. Present perfect tense. Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Estrangeira (Ensino Fundamental). Linguagens – Língua Inglesa – Ensino 
Fundamental (Base Nacional Comum Curricular – páginas 241 a 263). Constituição da República 
Federativa do Brasil (Art. 205 a 214). Resolução CNE/CEB nº 2, de 11/09/2001 (Institui Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica). Educação Inclusiva: Fundamentação 
Filosófica – Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de 
Inclusão). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional). Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei nº 
13.005, de 25 de junho de 2014 (Plano Nacional de Educação). Primeiros Socorros. LEI Nº 584, DE 
24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Embu-Guaçu. 
 
Para o cargo Professor Especialista – Artes: 

 

Reflexões sobre a arte, seus significados e possíveis definições. As obras de arte e os contextos em 
que foram produzidas. A história do ensino da arte no Brasil e os novos pressupostos. O ensino da 
arte e formação do professor. O processo de ensino-aprendizagem em arte. História da Arte brasileira 
e estrangeira e sua multiplicidade de manifestações desde a pré-história até os dias atuais. Arte 
Contemporânea no Brasil. Grafite. Dança. Teatro. A linguagem das Artes Visuais. Modalidades 
Artísticas: desenho/pintura: composição plásticas e seus elementos, estudo das cores. A linguagem 
da Dança. A linguagem da Música. Música: o som (fontes sonoras, qualidade do som, nomes dos 
sons musicais), a voz (classificação vocal, tipos de conjuntos), música folclórica e popular brasileira. 
Teatro: história do teatro no Brasil. O teatro na Educação. Elementos formais da representação 
cênica, texto, corpo e espaço cênico. A linguagem do Teatro. Arte indígena. Arte afro-brasileira. 
Cultura, identidades: Aspectos estéticos e político-sociais da visualidade Ocidental. Visualidades 
contemporâneas. Arte, Sistemas Culturais e significados estéticos e sociais. Elementos de linguagem 
Visual. Materialidade/imaterialidade em Artes Visuais. Docência das Artes Visuais no ensino básico: 
Pedagogia das Artes Visuais. Significados das artes visuais na ontologia humana. A cor, o homem e a 
natureza. As diversas manifestações nas artes visuais. A arte através do tempo: da pré-história ao 
contemporâneo. A fotografia. Cinema e história do cinema. Professor como pesquisador das práticas 
em sala de aula. Metodologias para o Ensino das Artes Visuais. Planejamento e projetos escolares em 
Artes Visuais. Avaliação da aprendizagem em Artes Visuais. Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Artes (Ensino Fundamental). Linguagens – Arte – Ensino Fundamental (Base Nacional Comum 
Curricular – páginas 193 a 211). Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 205 a 214). 
Resolução CNE/CEB nº 2, de 11/09/2001 (Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica). Educação Inclusiva: Fundamentação Filosófica – Ministério da Educação – 
Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão). Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (Plano Nacional 
de Educação). Primeiros Socorros. LEI Nº 584, DE 24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Funcionários Públicos do Município de Embu-Guaçu. 
 
Para o cargo Professor Espec. - Educação Física: 

 

Jogos Cooperativos – uma pedagogia para o esporte: origem, evolução, primeiros movimentos, 
história no mundo e no Brasil, conceito, características, visão e princípios socioeducativos da 
cooperação. Pedagogia do esporte, o pedagogo do esporte, consciência da cooperação no esporte, 
cooperativa do esporte, categorias dos jogos cooperativos. A Educação Física no projeto político 
pedagógico: contexto do componente curricular, a Educação Física enquanto linguagem, o processo 
ensino aprendizagem na Educação Física. O esporte na escola. A sociabilização do jogo e do 
desporto, aprendizagem social no ensino dos desportos nas escolas, jogo ou esporte, metodologia do 
ensino dos jogos esportivos. O processo do desenvolvimento motor – sequência de desenvolvimento 
e aquisição dos padrões fundamentais do movimento. Aspectos biológicos do desenvolvimento e o 
movimento humano. Desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Corporeidade e motricidade. 
Atividade física, saúde e qualidade de vida. Esportes coletivos e individuais. Atividades rítmicas e 
expressivas. Lazer, recreação e jogos. Atividade motora adaptada. Cinesiologia. Fisiologia do 



 

exercício. Cineantropometria. Atividades físicas para grupos especiais. Treinamento físico e 
desportivo. Conhecimentos básicos em Primeiros Socorros. Planejamento e prescrição da atividade 
física. Benefícios da prática de esportes. Contextualização sociocultural da prática desportiva. O corpo 
e o lúdico. Desenvolvimento e Aprendizagem Motora: fases do desenvolvimento e da aprendizagem 
motora. Fisiologia do treinamento: saúde e atividade física. Medidas e Avaliação em Educação Física. 
Os desportos: origem e evolução histórica, técnicas pedagógicas dos fundamentos e táticas. Dança. 
Conhecimentos técnicos em Voleibol, Handebol, Futebol e Basquetebol. Princípios da atividade física: 
individualidade biológica, da sobrecarga crescente, da especificidade, continuidade, reversibilidade. 
Conteúdos de orientação didático pedagógica. Atividade e aptidão física. Saúde e qualidade de vida. 
Abordagens pedagógicas da Educação Física. Ação docente na Educação Física Escolar. Organização 
do espaço pedagógico na escola. Conceitos Fundamentais do Desenvolvimento Motor. Perspectivas 
teóricas. Desenvolvimento perceptomotor. Desenvolvimento cognitivo. Fases do desenvolvimento 
(nascimento até a idade adulta). Desenvolvimento motor do nascimento até a idade adulta. 
Processamento de informações e tomada de decisões. Princípios da Performance humana habilidosa. 
Diferenças individuais e capacidades motoras. Princípios de controle motor e precisão de movimentos. 
Crescimento e maturação biológica. Desenvolvimento biológico. Desenvolvimento e atividade física. 
Classificação das habilidades motoras. Sensação/Percepção, Atenção, Memória, Transferência de 
aprendizagem, Prática, Motivação. Condições de prática. Movimento coordenado. Capacidades 
Físicas. Atividades Inclusivas na Educação Física Escolar. Avaliação em Educação Física Escolar. 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física (Ensino Fundamental). Linguagens – Educação 
Física – Ensino Fundamental (Base Nacional Comum Curricular – páginas 213 a 239). Constituição da 
República Federativa do Brasil (Art. 205 a 214). Resolução CNE/CEB nº 2, de 11/09/2001 (Institui 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica). Educação Inclusiva: 
Fundamentação Filosófica – Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial. Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 
2015 (Lei Brasileira de Inclusão). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional). Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (Plano Nacional de Educação). Primeiros Socorros. LEI Nº 
584, DE 24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de 
Embu-Guaçu. 
 
Para o cargo Professor Espec.- Matemática: 

 
Aritmética e conjuntos: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 
Operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo. 
Proporcionalidade. Álgebra. Equações de 1º e 2º graus. Cargos elementares, suas representações 
gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Progressões 
aritméticas e geométricas. Polinômios. Números complexos. Matrizes, sistemas lineares e aplicações 
na informática. Fundamentos de matemática financeira. Espaço e forma: Geometria plana, plantas e 
mapas. Geometria espacial. Geometria métrica. Geometria analítica. Tratamento de dados: 
Fundamentos de estatística. Análise combinatória e probabilidade. Análise e interpretação de 
informações expressas em gráficos e tabelas. Matemática, sociedade e currículo: Currículos de 
Matemática e recentes movimentos de Reforma. Os objetivos da Matemática na Educação Básica. 
Seleção e organização dos conteúdos para o Ensino Fundamental. Tendências em Educação 
Matemática (resolução de problemas, modelagem, etnomatemática, história da matemática e mídias 
tecnológicas). Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (Ensino Fundamental). Matemática – 
Ensino Fundamental (Base Nacional Comum Curricular – páginas 265 a 319). Constituição da 
República Federativa do Brasil (Art. 205 a 214). Resolução CNE/CEB nº 2, de 11/09/2001 (Institui 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica). Educação Inclusiva: 
Fundamentação Filosófica – Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial. Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 
2015 (Lei Brasileira de Inclusão). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional). Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (Plano Nacional de Educação). Primeiros Socorros. LEI Nº 
584, DE 24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de 
Embu-Guaçu. 



 

Para o cargo Professor Especialista – História: 
 

 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Fundamentos teóricos do Pensamento Histórico. Didática 
e prática dos procedimentos de produção do conhecimento histórico. Linguagem e ensino de História. 
Transversalidade, novas formas de abordagem e renovação do ensino de História. Da pré-história ao 
feudalismo. Formação da Europa Medieval. Civilizações da Antiguidade oriental e ocidental. A Era 
Medieval. A Expansão Europeia. Formação do Mundo Contemporâneo. Brasil: Sistema Colonial, 
Império e República. História da América. Capitalismo Mercantil. A Revolução Industrial. Primeira e 
Segunda Guerra Mundial. A Crise de 1929. Regimes totalitários pelo mundo ao longo da História. 
Emancipações Políticas. A Proclamação da República. A escravatura. A Inconfidência Mineira e o 
processo de independência. Brasil República no Século XX. A Era Vargas. Mudanças na constituição 
ao longo do tempo. Os direitos trabalhistas ao longo do tempo. A Revolução de 30 e o Estado Novo 
(1930-1945). A democracia populista (1945-1964). A Ditadura Militar no Brasil. O movimento “Diretas 
Já”. A política no Brasil nos anos 80 e 90. Guerras, Revoluções e Revoltas no Brasil. O processo de 
redemocratização. Informações sobre acontecimentos no mundo contemporâneo. Os programas 
sociais no Brasil no século XXI. A política nos anos 2000. Parâmetros Curriculares Nacionais de 
História (Ensino Fundamental). Ciências Humanas – História – Ensino Fundamental (Base Nacional 
Comum Curricular – páginas 397 a 433). Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 205 a 
214). Resolução CNE/CEB nº 2, de 11/09/2001 (Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 
na Educação Básica). Educação Inclusiva: Fundamentação Filosófica – Ministério da Educação – 
Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão). Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (Plano Nacional 
de Educação). Primeiros Socorros. LEI Nº 584, DE 24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Funcionários Públicos do Município de Embu-Guaçu. 
 
Para o cargo Professor Especialista – Geografia: 
 

 
A Geografia e a compreensão do Mundo. O Planeta Terra, os continentes, as ilhas e os oceanos. 
Relevo e hidrografia. Clima e vegetação. O campo e a cidade. Setores da Economia. Industrialização. 
Território brasileiro. Brasil população. Urbanização brasileira. Diferentes formas de regionalizar o 
Brasil. A evolução do pensamento geográfico e os novos paradigmas de ciência. As fontes e a 
evolução da concepção da natureza do homem e da economia na geografia: Os impactos da 
economia mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a sociedade. Abordagem dos 
conceitos da geografia de paisagem, espaço, sociedade, região, território. Geopolítica da 
globalização: organismos internacionais, comércio internacional e desigualdades. Metodologia do 
ensino e aprendizagem da geografia: os novos recursos didáticos. As diferentes propostas 
curriculares e o livro didático na geografia. Ensino e pesquisa em geografia. Alfabetização e 
linguagem cartográfica. A cartografia nos diversos níveis de ensino. Orientação, localização e 
representação da terra. A divisão política, administrativa e o planejamento do território brasileiro. A 
divisão do espaço brasileiro segundo o IBGE. As regiões geoeconômicas brasileiras. Conceitos 
demográficos fundamentais. Crescimento populacional. Teorias demográficas e desenvolvimento 
sócio econômico. Distribuição geográfica da população. Estrutura da população. Migrações 
populacionais. O processo de industrialização e a urbanização brasileira e as consequências 
ambientais. Relação cidade e campo. A geografia agrária e as transformações territoriais no campo 
brasileiro. Agricultura e meio ambiente. Brasil, território e nação: A produção do espaço geográfico 
brasileiro, o Brasil e a nova ordem mundial e o Brasil no contexto regional. Organizações e blocos 
econômicos. Conflitos, problemas e propostas do mundo atual. Quadro natural (relevo vegetação, 
clima, solos e hidrografia) numa perspectiva global, nacional e regional. Clima e aquecimento global. 
Conservação, preservação e degradação ambiental no Brasil. Políticas públicas e gestão ambiental no 
Brasil. Representações e práticas sociais em educação ambiental. Espaço e turismo no ensino da 
geografia. Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia (Ensino Fundamental). Ciências Humanas 
– Geografia – Ensino Fundamental (Base Nacional Comum Curricular – páginas 359 a 395). 
Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 205 a 214). Resolução CNE/CEB nº 2, de 



 

11/09/2001 (Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica). Educação 
Inclusiva: Fundamentação Filosófica – Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial. 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional). Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (Plano Nacional de Educação). Primeiros 
Socorros. LEI Nº 584, DE 24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do 
Município de Embu-Guaçu. 
 

Para os cargos: Assistente Social / Orientador Social/ Agente Social/ Educador Social/ 
Coordenador de Projetos Sociais: 
 

 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) – Decreto nº 6.214/2007 e Decreto nº 6.564/2008. Lei 
Federal 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 10.741/2003 – Estatuto 
do Idoso. Lei Federal nº 8.742/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS/2004). Norma Operacional Básica (NOB/SUAS). Norma Operacional de 
Recursos Humanos (NOB/RH). Orientações Técnicas do CRAS – Centro de Referência de Assistência 
Social. Orientações Técnicas do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária. Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Serviços de Assistência Social 
conforme tipificação nacional de serviços socioassistenciais (Resolução CNAS nº109/2009). 
Reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Resolução CNAS nº01/2013. 
Orientações técnicas do serviço de convivência e fortalecimento dos vínculos para pessoas idosas. 
Resolução nº 9/2014 – Atribuições do Orientador Social/ Atribuições do Agente Social/ Atribuições do 
Coordenador de Projetos Sociais. Postura ética do orientador social. Conhecimentos inerentes a cargo 
observando-se a prática do dia-a-dia. Gestão Social das Políticas Públicas: elaboração, 
implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais. Trabalho com grupos, 
em redes e com famílias. LEI Nº 584, DE 24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Funcionários Públicos do Município de Embu-Guaçu. 
 
Para os cargos: Fiscal/ Fiscal de Tributos/ Auxiliar Seção Execução Fiscal: 
 
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. Código Tributário Nacional (Lei Federal n° 5.172/66 e suas alterações). LEI Nº 
1724/2001 – Código Tributário do Município de EMBU-GUAÇU.   LEI Nº 584, DE 24/06/1987. Dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Embu-Guaçu. 
 

Para os cargos Secretário de escola/ Escriturário de Escola: 
 
Noções de censo escolar. Escrituração escolar. Classificação dos registros individual: guia de 
transferência, ficha individual do aluno e do funcionário. Histórico escolar. Redação de atas, ofícios, 
requerimentos e correspondências oficiais. Noções de protocolo e arquivo: atas de conselho de 
classe, atas de resultados finais e outros. Modos de registrar: normas gerais de organização, 
escrituração e procedimentos, comuns e especiais. Eventos escolares objeto de registro: matrícula e 
transferência. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 
interno, externo e colegas de trabalho. Relações interpessoais e a ética no serviço público. Diretrizes 
e orientações às Unidades Escolares da Rede Municipal quanto às questões de saúde no espaço 
escolar. Projeto Político Pedagógico (PPP). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente). Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão). Noções de 



 

primeiros socorros. LEI Nº 584, DE 24/06/1987 Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários 
Públicos do Município de Embu-Guaçu. 
 

Para os cargos Agente Administrativo (Clt)/ Agente Cadastrador/ Agente Operador de 
CaDunico/ Assistente Administrativo / Auxiliar de Cadastro: 
 
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. Cargos 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 Nº 584, DE 24/06/1987 Dispõe sobre o 
Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Embu-Guaçu. 
 

1.6. No Anexo III – Cronograma, especificamente na data limite para pagamento da inscrição, leia-se 

como segue e não como constou: 

 

INÍCIO 
HORÁRIO 

INÍCIO 
TÉRMINO 

HORÁRIO 
TÉRMINO 

EVENTOS 

21/07/2022 - - 17:00 Data limite para pagamento da inscrição 

 

2. DAS INCLUSÕES 

 

2.1. No Anexo I – Atribuições dos Cargos, ficam incluídas as seguintes atribuições: 

 

PINTOR 
Preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-as, 
limpando-as, emassando-as e pintando. 
 
ORIENTADOR PROFISSIONAL 
Ajudar pessoas a pensar sobre sua própria realidade e analisar os possíveis aparecimentos de 
conflitos diante da tomada de decisões em relação ao seu presente e ao seu futuro profissional. 
Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos 
pedagógicos/instrucionais, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem. 
 
ORIENTADOR SOCIAL  
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização; 
Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re) construção da 
autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários; 
Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;  
Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;  
Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 
Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a 
privacidade das informações;  
Apoiar e participar no planejamento das ações; 
Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades 
e, ou, na comunidade;  



 

Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; 
Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade;  
Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, 
benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas 
ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos 
sociais;  
Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;  
Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;  
Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e 
participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão 
produtiva e serviços de intermediação de mão de obra. 
Responsável por realizar as visitas domiciliares para averiguação cadastral e fiscalização, atender e 
encaminhar as famílias para outros serviços e tratar denúncias de irregularidades. 
 
DIRETOR DE ESCOLA  
Coordena, planeja e acompanha junto com a equipe pedagógica. Administra o cotidiano escolar, 
desenvolve os calendários, participa do planejamento, execução das reuniões pedagógicas, conselhos 
de classe e reuniões de pais. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação. Realizar diagnósticos específicos; 
analisar condições dos pacientes. Orientar pacientes, familiares e cuidadores. Desenvolver programas 
de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 
 
TÉCNICO SAÚDE BUCAL – SAÚDE DA FAMÍLIA  
 Previnem doença bucal participando de programas de promoção à saúde, projetos educativos e de 
orientação de higiene bucal, desenvolver ações que visem a promoção de cuidados de saúde básicos 
e primários entre a população através do atendimento de famílias. Confeccionam e reparam próteses 
dentárias humanas, animais e artísticas. Executam procedimentos odontológicos sob supervisão do 
cirurgião dentista. 
 

2.2. No Anexo II – Conteúdo Programático, ficam inclusos os seguintes conteúdos: 

 

Para o cargo Engenheiro Civil: 
 
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.Noções de 
Primeiros Socorros. LEI Nº 584, DE 24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários 
Públicos do Município de Embu-Guaçu. 
 
Para o cargo Procurador do município: 
 

 
Direito Administrativo: Fontes do Direito Administrativo e princípios básicos. Administração Pública 
(estrutura administrativa, conceito e poderes do Estado, entidades políticas e administrativas, 
espécies de agentes públicos). Atividade Administrativa (conceito, natureza e fins, princípios básicos). 
Organização Administrativa (Administração direta e indireta). Ato Administrativo (conceito, requisitos, 
atributos, classificação, invalidação). Serviços Públicos. Servidores Públicos. Bens Públicos. Controle 
da Administração Pública (controle administrativo e judiciário). Responsabilidade Civil da 
Administração. Licitações. Pregão presencial e eletrônico. Registro de Preços. Contratos 
Administrativos (contratos, formalização, execução). Direito Constitucional: Noções gerais sobre 
direito Constitucional. Constituição. Conceito. Classificação. Cláusulas Pétreas. Constitucionalismo. 
Constituições Brasileiras. Fenômenos Constitucionais. Eficácia das Normas Constitucionais. Princípios 
Fundamentais da República Federativa do Brasil. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e 
garantias fundamentais (direito de nacionalidade e direitos políticos) Organização dos Poderes: Poder 
Legislativo; Organização dos Poderes: Poder Executivo; Organização dos Poderes: Poder Judiciário; 
Funções Essenciais à Justiça. Da organização político-administrativa do Estado. Administração Pública. 
Ordem Social. Controle de Constitucionalidade. Direito Previdenciário: A Previdência Social no 
Brasil; Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Organização da seguridade social. Manutenção e 
perda da qualidade de segurado. Regime Próprio de Previdência Social. Distribuição dos Benefícios 
segundo a categoria dos beneficiários. Auxílio-Doença; Salário-Maternidade; Pensão por Morte; 
Auxílio-Reclusão; Aposentadoria por Idade; Aposentadoria Especial; Aposentadoria por Invalidez; 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição; Abono de Permanência; Abono Anual; Contribuições 
Previdenciárias – Restituição/Compensação previdenciária. Gratificações que integram a base de 
cálculo dos benefícios do RPPS. Direito tributário: Poder de tributar. Competência tributária. 
Sistema Tributário Nacional. Princípios Constitucionais Tributários. Princípios: da Legalidade; 
Isonomia; Irretroatividade; Anterioridade; Capacidade Contributiva; Vedação do Confisco; Liberdade 
de Tráfego; Transparência dos Impostos; Não-Diferenciação Tributária; Não-Cumulatividade. 
Imunidades Tributárias. Competência. Dívida Ativa. Execução Fiscal. Primeiros Socorros. LEI Nº 584, 
DE 24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Embu-
Guaçu. 
 
Para o cargo Nutricionista: 
 
Código de Ética e de Conduta do Nutricionista. Conceitos de alimentação, nutrição e nutrientes. 
Nutrição nos diferentes ciclos da vida. Avaliação nutricional. Triagem nutricional. Conceitos de 
vigilância alimentar e nutricional. Dietoterapia. Educação Nutricional. Epidemiologia nutricional. 
Nutrição na Saúde Pública. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Sistema de Vigilância 



 

Alimentar e Nutricional (SISVAN). Segurança Alimentar e Nutricional. Microbiologia de alimentos. 
Controle higiênico-sanitário dos alimentos. Técnicas dietéticas de pré-preparo e preparo dos 
alimentos. Conceitos de Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição. Fundamentos de 
vigilância sanitária de alimentos. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Guia alimentar 
para a população brasileira. Elaboração de cardápios específicos a diferentes necessidades. 
Desnutrição, obesidade e diabetes. Conhecimentos sobre alimentos e DTA (doenças transmitidas por 
alimentos). Alimentação da gestante e aleitamento materno. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. 
Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Código Sanitário Estadual Primeiros Socorros. LEI Nº 584, DE 
24/06/1987. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Embu-Guaçu. 
 

3. DAS EXCLUSÕES 

 

3.1. No Anexo I – Atribuições dos Cargos, ficam excluídas as atribuições para os cargos Agente 

Comunitário de Saúde e Professor Educação Especial. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital de Abertura 02/2022. 

 

 

Embu-Guaçu, 04 de julho de 2022. 

 

 

JOSE ANTONIO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 


