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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 
Estado de São Paulo 

Secretaria da Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que será 

realizado, por meio da Fundação VUNESP, Concurso Público para provimento de cargos do quadro 

permanente dos Servidores Públicos do Município de Ribeirão Preto, instituídos pela Lei Complementar nº 

3062/21 e seus anexos, publicada no Diário Oficial do Município de 29 de abril de 2021, bem como suas 

Legislações Complementares e/ou Regulamentadoras, para seu quadro de pessoal, observados os termos 

da legislação vigente. 

O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte 

integrante deste Edital e seus anexos. 

 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O Concurso Público destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, dos que vagarem e forem 

necessários à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, durante seu prazo de validade nos termos da 

Constituição Federal, art. 37, inciso III. 

1.1. Todas as informações do processo de execução, sobre o presente Concurso Público, até a publicação 

da classificação final, serão prestadas pela Fundação VUNESP, por meio do Atendimento ao Candidato, nos 

dias úteis, das 08 às 18 horas, e pela internet, no site www.vunesp.com.br, sendo que, após a competente 

homologação, as informações pertinentes passam a ser de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE RIBEIRÃO PRETO.  

1.2. Os Editais de Abertura, Classificação Final e Homologação serão publicados na sua íntegra no Diário 

Oficial do Município. 

1.2.1. As etapas correspondentes às demais fases desse certame serão publicadas por meio de comunicado 

resumido no Diário Oficial do Município e a integralidade das informações estarão disponíveis no site da 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto www.ribeiraopreto.sp.gov.br e da Fundação VUNESP  

www.vunesp.com.br sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento destas 

publicações, não sendo aceita a alegação de desconhecimento das normas do certame.   

1.3. Os candidatos aprovados e empossados submeter-se-ão ao Estágio Probatório, conforme art. 19 da Lei 

nº 3181/76 e suas alterações. 

1.3.1. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no quadro permanente dos Servidores Públicos do 

Município de Ribeirão Preto pertencerão ao Regime Jurídico Estatutário instituído pela Lei Complementar 

nº 140/92 e reger-se-ão pelas disposições da Lei 3181/76, da Lei Complementar nº 3062/21 e seus anexos, 

publicadas no Diário Oficial do Município, bem como suas Alterações, Legislações Complementares e/ou 

Regulamentadoras e pelas demais normas legais. 

1.4. Ficam designados os seguintes membros, para comporem a Comissão de acompanhamento do 

concurso: 
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- Lúcia Helena Terenciani Rodrigues Pereira 

- Dilson Braz da Silva Júnior 

- Giulliene Magna Trajano Silveira 

- Elaine Cristina Manini Minto 

- Romano Carelli Júnior 

- Josimara Lourenço 

- Luzia Márcia Romanholi Passos 

- Carolina dos Santos Silva 

- Cibele Maria do Amorim Ferreira 

- Maíra Assaf Andere 

- Ari Vladimir Copesco Júnior 

- Antônio de Assis Júnior 

- Eduardo Vita Salles 

- Luci Rodrigues da Silva 

- Rodrigo Rossato Paschoalini 

- Márcia Soares Freitas da Motta 

- Sérgio Innocente  

- Patrícia Soares Pereira Lima 

 

1.5. Os cargos, os requisitos mínimos exigidos e as vagas são os estabelecidos na Tabela I e a Remuneração 

e a carga horária semanal, na Tabela II: 

TABELA I 

 

DOS CARGOS, REQUISITOS MÍNIMOS E VAGAS: 

 

CARGO REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 
VAGA DA 

LISTA GERAL 

VAGA RESERVADA 

CANDIDATO 

VAGA RESERVADA 

CANDIDATO TOTAL DE 

VAGAS 
NEGROS/PARDOS DEFICIENTES 

Auxiliar de Farmacêutico 

 

Ensino Médio Completo e 

experiência de 01 (um) ano em 

farmácias públicas ou privadas ou 

cursos de formação relacionados à 

área de farmácia. 

03 01 01 5 

Técnico em Laboratório de 

Análises Clínicas 

Ensino Médio Completo e Curso 

Técnico ou de Nível Superior que 

habilite o profissional trabalhar em 

laboratório e Registro Profissional 

na forma da Lei 

 

CADASTRO 

RESERVA 
- - 

CADASTRO 

RESERVA 

Biólogo 

Ensino Superior Completo 

Bacharelado ou Licenciatura em 

Biologia e Registro Profissional na 

forma da Lei 

02 - - 02 

Contador 

Ensino Superior Completo em 

Ciências Contábeis e Registro 

Profissional na forma da Lei 

 

01 - - 01 

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MjgwNDowMWIyOmYwMDA6ZmM3MzpjNDdlOjFmOTI6M2NjODo4N2M3:VGh1LCAwNSBBdWcgMjAyMSAxNDowMDo1NSAtMDMwMA==

 

Edital de Abertura – 2021  3 de 39 

 

Engenheiro de segurança 

do trabalho 

Ensino Superior Completo em 

Engenharia, com especialização 

em Segurança do Trabalho e Re-

gistro Profissional na forma da Lei 

 

01 - - 01 

Especialista em Ciências 

Ambientais 

 

Ensino Superior Completo em 

Engenharia Ambiental ou Engenha-

ria Florestal ou Biologia ou Gestão 

Ambiental e Registro Profissional 

na forma da Lei 

 

02 - - 02 

Médico Clínico Geral 

Curso Superior Completo em Medi-

cina e Registro Profissional na 

forma da Lei 

06 02 02 10 

 

TABELA II 

 

DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA: 

 

CARGO 
SALÁRIO 
BASE 

VALE 
ALIMENTAÇÃO 

TOTAL BRUTO 
CARGA 

HORÁRIA 

Auxiliar de Farmacêutico 2.790,78 663,00 3.453,78 30 

Técnico em Laboratório de Análises Clínicas 3.032,70 884,00 3.916,70 40 

Biólogo 4.388,29 442,00 4.830,29 20 

Contador 4.388,29 442,00 4.830,29 20 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 4.815,15 442,00 5.257,15 20 

Especialista em Ciências Ambientais 4.388,29 442,00 4.830,29 20 

Médico Clínico Geral 5.929,33 442,00 6.371,33 20 

 

1.6. DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Auxiliar de Farmacêutico: 
Descrição Sumária: Realizam tarefas simples em farmácias, estocando e manipulando produtos já prepara-
dos. Sob supervisão, prestam atendimentos, específicos da área das farmácias, através de informações e 
instruções padronizadas. 
 
Atribuições típicas: 
Zelar pela limpeza das prateleiras, balcões e outras áreas de trabalho;  
Atender os pacientes, verificando receitas e entregando produtos;  
Controlar estoque e requisitar reposições;  
Fornecer dados sobre o estoque o prazo de validade de medicamentos e materiais;  
Auxiliar o farmacêutico na manipulação de fórmulas;  
Executar outras atribuições afins. 
 
Biólogo: 
Descrição Sumária: Elaboram estudos, projetos e pesquisas científicas, nos vários setores da biologia ou a 
ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramentos do meio 
ambiente. 
Atribuições típicas: 
Identificar animais de interesse à saúde, como insetos, aranhas, escorpiões, carrapatos, serpentes, 
morcegos, caramujos, entre outros.  
Realizar pesquisa entomológica para a vigilância da Leishmaniose Visceral. A pesquisa é complexa e envolve 
as seguintes etapas: definição dos locais no município onde as armadilhas serão instaladas; treinamento, 
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orientação e suporte às equipes de campo durante o decorrer da pesquisa; organização das equipes e dos 
materiais a serem utilizados; triagem das amostras recebidas (verificando se existe flebótomo na amostra); 
clarificação e coloração de flebótomos para ser possível identificar a espécie (processo leva dois dias); 
identificação de flebótomos em microscópio; e lançamento das informações recebidas.  
Elaborar parecer técnico referente a algum questionamento recebido na Divisão de Vigilância Ambiental 
em Saúde, sobre os assuntos de competência do profissional biólogo. 
Realizar vistorias zoosanitárias referentes às mais diversas situações relacionadas com animais de 
relevância à saúde pública e em casos suspeitos de alguma zoonose, como Febre Maculosa Brasileira, 
Leishmaniose, Criptococose e outras. 
Receber e encaminhar de insetos suspeitos. 
Elaborar procedimento padrão para atendimento dos vários agravos pelos quais a Divisão é responsável e 
para realização das atividades laboratoriais.  
Elaborar treinamentos para outros profissionais conforme a necessidade, seja a introdução de um novo 
trabalho, a alteração de alguma metodologia de trabalho, ou atualização sobre determinado tema. 
Elaborar palestras sobre diversos temas, quanto em condomínios, empresas e escolas, serviços de saúde e 
outros ou a convite de algum evento realizado pelo município ou pelo Estado. 
Auxiliar na conservação, manejo e sustentabilidade da biodiversidade e dos ecossistemas do município;  
Participação em atividades de Educação Ambiental;  
Auxiliar na elaboração e análise de estudos ambientais (EIA, RIMA, PRAD, RAD, PTRF etc.) relacionados ao 
licenciamento de atividades ou recomposição de áreas de preservação;  
Realizar estudos e inventários das espécies animais, vegetais e microbianas; 
Realizar projetos relacionados à Floricultura, Jardinagem, Arborização Urbana e Paisagismo;  
Atuar na gestão de bacias hidrográficas;  
Atuar na gestão de efluentes e resíduos;  
Atuar na gestão de museus, jardins botânicos e zoológicos;  
Atuar na gestão de parques, reservas e outras Unidades de Conservação; 
Atuar na recuperação/restauração de ambientes degradados;  
Atuar no tratamento, controle e monitoramento biológico da qualidade do ar, água e sol; 
Executar outras atribuições afins. 
 
Contador: 
Descrição Sumária:  
Organizam e dirigem os trabalhos ligados à contabilidade pública, planejamento, supervisionando, 
orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas, 
para apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e os controles da situação patrimonial e 
financeira. 
 
Atribuições típicas: 
Planejar o sistema de registros e operações, atendendo às necessidades administrativas e as exigências 
legais, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; 
Supervisionar a contabilização de documentos, classificando e orientando o seu registro, para assegurar as 
exigências legais e do plano de contas;  
Realizar análise e conciliação de contas, conferindo saldo, corrigindo os possíveis erros para assegurar a 
correção das operações contábeis;  
Calcular e reavaliar ativos, fazendo depreciação de veículos, máquinas, utensílios, móveis e instalações, 
utilizando-se de métodos e procedimentos legais;  
Preparar e assinar balancetes, balanços e demonstração de resultados utilizando normas contábeis, para 
apresentar resultados parciais ou gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura;  
Prestar esclarecimentos aos auditores do tribunal de contas e de empresas particulares; 
Executar outras atribuições afins. 
 
Especialista em Ciências Ambientais: 
Descrição Sumária: Realizam pesquisas científicas e trabalhos práticos com o objetivo fundamental de 
elaborar melhores métodos de defesa do meio ambiente, da fauna, da flora e da saúde.  
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Atribuições típicas: 
Atividades desenvolvidas pelos Especialistas em Ciências Ambientais 
Subsidiar o planejamento urbano, identificando ambientes e recursos a serem protegidos e manejados no 
Município; 
Elaborar normas técnicas que dão base à gestão ambiental no Município; 
Atuar nos processos de licenciamento, monitoramento, fiscalização e educação ambiental quanto ao uso 
dos recursos naturais existentes no município; 
Realizar o controle de impactos gerados por atividades humanas que afetem os meios físico (ar, água, solo 
e subsolo), biológico (flora, fauna e microrganismos) e social, por meio de diretrizes, licenças, autorizações, 
pareceres e atendimento aos munícipes; 
Participar de estudos técnicos e científicos, visando o uso de melhores métodos de defesa dos ambientes 
físico, biológico, antrópico e da saúde humana; 
Fornecer subsídios para análise e avaliação de estudos de impacto ambiental; 
Fornecer subsídios na elaboração de instrumentos de gestão ambiental e emissão de pareceres técnicos; 
Supervisionar e orientam as atividades que racionalizem o uso de      recursos renováveis e não renováveis 
do meio ambiente; 
Opinar, detectar e solucionar problemas referentes à conservação dos recursos naturais; 
Apontar recursos para diminuir ou impedir os impactos negativos sobre o meio ambiente; 
Fornecer subsídio para a avaliação de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental; 
Promover a educação ambiental e a conscientização pública para a prevenção, conservação e recuperação 
do meio ambiente; 
Planejar e coordenar as atividades de implantação, recuperação e manutenção de parques, praças, áreas 
verdes e verde viário do município; 
Elaborar estudos e executam projetos para recomposição da mata ciliar, implantação de parques, praças, 
áreas verdes, verdes viários e demais logradouros do município com a participação da comunidade; 
Coordenar e programar a arborização das vias e logradouros municipais, através de plantios, supressões, 
podas e replantios, seguindo técnicas e práticas recomendáveis; 
Manter estreito relacionamento com os órgãos ligados ao patrimônio histórico, visando a conjugação de 
esforços para a conservação e manutenção dos monumentos do município; 
Participar na discussão e interagem na elaboração das proposituras de legislação ambiental, urbanística, 
Plano Diretor, Plano Plurianual e matérias correlatas; 
Executar atividades e ações de Vigilância Ambiental em Saúde no tocante aos riscos para a saúde humana 
nos ambientes físico, biológico e antrópico; 
Executar outras atribuições afins. 
 
 
Médico Clínico Geral: 
Descrição Sumária: Realizam consultas e atendimentos médicos na área de Clínica Médica, executam 
tratamentos; implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto 
coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica. 
 
Atribuições típicas: 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica;  
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para 
confirmar ou informar o diagnóstico; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e 
evolução da doença; 
Prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; 
Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; 
Fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura; 
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Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver 
indicadores de saúde da população estudada; 
Elaborar programas educativos e de atendimento médico preventivo voltados para a comunidade de baixa 
renda e para os estudantes da rede municipal de ensino;  
Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;  
Participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária;  
Prestar atendimento ao escolar;  
Fazer a verificação de óbitos. 
 
Técnico em Laboratório de Análises Clínicas: 
Descrição Sumária: Executam, sob supervisão, trabalhos técnicos de laboratórios relacionadas com 
dosagens e análises bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas em geral, realizando ou orientando 
exames, testes de cultura e microorganismo, através da manipulação de aparelhos de laboratório e por 
outros meios, para possibilitar o diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças. 
 
Atribuições típicas: 
Efetuar a lavagem de vidraria de laboratório, pipetas, buretas, frascos de coleta, etc., utilizando produtos 
apropriados;  
Esterilizar a vidraria de laboratório, colocando-a em estufas apropriadas durante tempo e temperatura pré-
determinados;  
Distribuir o material esterilizado em estantes apropriadas pra sua utilização em análise de laboratório;  
Executar outras atribuições afins. 
 
 
Engenheiro de Segurança do Trabalho: 
Descrição Sumária: Elaboram, analisam, supervisionam, coordenam e orientam tecnicamente os projetos e 
serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho. 
 
Atribuições típicas: 
Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de riscos;  
Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos, com vistas 
especialmente aos problemas de controle de risco, controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, 
proteção contra incêndio e saneamento;  
Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicam medidas de controle 
sobre grau de exposição e agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos, tais como: poluentes 
atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e pressões anormais, caracterizando as atividades, operações 
e locais insalubres e perigosos;  
Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas e 
orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito à custos;  
Propor políticas, programas, normas e regulamentos de segurança do trabalho, zelando pela sua 
observância;  
Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de projetos de obras, instalações e 
equipamentos, opinando do ponto de vista da Engenharia de Segurança;  
Estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus pontos de risco e projetando 
dispositivos de segurança;  
Propor medidas preventivas no campo de Segurança do Trabalho, em face do conhecimento da natureza e 
gravidade das lesões provenientes ao Acidente do Trabalho, incluídas as doenças do Trabalho;  
Informar os trabalhadores e à comunidade, diretamente ou por meio de seus representantes, as condições 
que possam causar danos a sua integridade e as medidas que eliminam ou atenuam estes riscos e que 
deverão ser tomadas; 
Executar outras atribuições afins. 
 
CAPÍTULO II – DOS REQUISITOS 

2. Os requisitos básicos para investidura no cargo são os especificados a seguir: 
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2.1. cumprir na íntegra as determinações previstas no Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público; 

2.1.1. ter sido classificado no Concurso Público; 

2.1.2. ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e 

Portugueses, conforme disposto nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal, e do 

Decreto Federal nº 72.436/72; 

2.1.3. ter, na data de nomeação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

2.1.4. no caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 

2.1.5. estar quite com a Justiça Eleitoral; 

2.1.6. ter aptidão física e mental para o exercício do cargo; 

2.1.7. atender às condições especiais previstas em Lei; 

2.1.8. estar com o CPF regularizado; 

2.1.9. possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo pretendido, conforme especificado na 

TABELA I, constante do CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, deste Edital; 

2.1.10. Não registrar antecedentes criminais e estar em gozo dos direitos civis, políticos e eleitorais, bem 

como nada ter que o desabone e o torne incompatível para o desempenho de suas funções. 

 

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES 

3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

3.1. O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o total e correto preenchimento da ficha de inscrição 

(pela internet) e o correspondente pagamento da respectiva taxa. 

3.2. As inscrições deverão ser realizadas somente pela internet, pelo site www.vunesp.com.br, no período 

das 10h00 de 02 de agosto  de 2021 até as 23h59 de 02  de setembro  de 2021 conforme segue: 

a) acessar o site www.vunesp.com.br; 

b) localizar no site o link correlato ao Concurso Público; 

c) ler total e atentamente o respectivo Edital; 

d) preencher total e corretamente a ficha de inscrição, nos moldes previstos neste Edital; 

e) transmitir os dados da ficha de inscrição correspondente; 

f) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição conforme adiante: 

 Ensino Médio:  R$ 49,50 

 Ensino Superior  R$ 69,50 

3.3. Para o correspondente pagamento da taxa de inscrição, em qualquer agência bancária, somente 

poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até o dia subsequente do encerramento 

do período das inscrições; 

3.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do correspondente pagamento 

referente à taxa; 

3.5. Às 23h59 (horário oficial de Brasília) do último dia do período das inscrições, a ficha de inscrição não 

estará mais disponibilizada no site. 

3.6. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na 

página do Concurso Público, a partir de 03 dias úteis contados do encerramento do período das inscrições. 

Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o Atendimento ao 

Candidato, pelo telefone: (11) 3874-6300, em dias úteis das 8 às 18hs.  

3.7. O agendamento do pagamento da taxa de inscrição somente será aceito se comprovada a sua 

efetivação até o último dia subsequente para pagamento da taxa da inscrição. 

3.7.1. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento 

da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
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3.8. O candidato deverá indicar, obrigatoriamente, na ficha de inscrição, se deseja concorrer às vagas de 

candidatos com deficiência, às vagas destinadas às pessoas negras ou pardas e se necessita de condições 

especiais (para pessoas sem deficiência, para candidata lactante, para o exercício da função de jurado e para 

o uso de nome social), atentando-se à realização da prova objetiva, conforme consta do item 7 do  

CAPÍTULO VII – DA PROVA.  

3.9. O pagamento da importância correspondente à inscrição poderá ser efetuado em qualquer agência 

bancária. 

3.9.1. A inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetuada após a respectiva 

compensação e se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou efetuar pagamento de menor valor, a 

inscrição do candidato será automaticamente tornada sem efeito. 

3.9.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-

símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, 

condicional ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 

3.10. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem 

isenção, total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto 

isenção conforme disposto no capítulo que trata da solicitação de isenção do pagamento do valor de 

inscrição. 

3.11. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará o indeferimento da inscrição. 

3.12. A Fundação VUNESP e a PREFEITURA não se responsabilizam por solicitação de inscrição pela internet 

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. 

3.13. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo 

à PREFEITURA 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. 

3.14. A devolução da taxa de inscrição somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar. 

3.15. O candidato poderá efetuar sua inscrição nos infocentros do Programa Acessa São Paulo 

(www.acessasaopaulo.sp.gov.br). 

3.15.1. Este programa, além de oferecer facilidade para os candidatos que não têm acesso à internet, é 

completamente gratuito. Para utilizar os equipamentos, basta fazer cadastro apresentando o RG nos 

próprios Postos Acessa São Paulo. 

3.16. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site www.vunesp.com.br, 

ou pelo Atendimento ao Candidato, telefone (11) 3874-6300. 

3.17. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte da Fundação VUNESP e da 

PREFEITURA, à análise da viabilidade e razoabilidade do solicitado. 

3.18. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão, bem como pelas informações prestadas na 

ficha de inscrição. 

3.19. Não deverá ser enviada à PREFEITURA, ou à Fundação VUNESP, qualquer cópia de documento de 

identidade, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato, sob as penas da lei, os dados cadastrais 

informados no ato de inscrição. 

3.20. O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as 

condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os 

atos dela decorrentes, mesmo que aprovado na prova e que o fato seja constatado posteriormente. 

3.21. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as condições para nomeação, especificadas no 

CAPÍTULO II – DOS REQUISITOS. 

 

DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇÃO 
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3.22. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor de inscrição, com exceção ao cidadão 

amparado pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União em 03 de 

outubro de 2008, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Fede-

ral – CadÚnico, com renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda familiar per 

capita de até meio salário mínimo mensal, conforme o referido Decreto e o disposto no Decreto nº 6.135, 

de 2007. 

3.23. A comprovação no Cadastro Único para Programas Sociais será feita pela indicação do Número de 

Identificação Social – NIS, além dos dados solicitados no Requerimento de Inscrição via Internet. 

3.24. Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da famí-

lia e renda familiar per capita, a divisão da renda familiar pelo total de indivíduos da família. 

3.25. A veracidade das informações prestadas pelo candidato, no Requerimento de Isenção, será consulta-

da junto ao órgão gestor do CadÚnico, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. 

3.26. Para solicitar a isenção de pagamento, o candidato deverá efetuar a inscrição isenta de pagamento, 

conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 

3.26.1. Acessar, a partir das 10h00 do dia 02 de agosto de 2021 até as 23h59min do dia 04  de agosto  de 

2021, observando o horário de Brasília, o link referente ao Concurso Público, e preencher o Requerimento 

de Isenção; 

3.26.2. Indicar o Número de Identificação Social – NIS, além dos dados solicitados no Requerimento de 

Isenção via Internet. 

3.27. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição com isenção de pagamento serão de inteira 

responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 

3.28.  Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscrição ao candidato que: 

a) deixar de efetuar o Requerimento de Inscrição com isenção de pagamento pela Internet; 

b) deixar de prestar informações verídicas ou omiti-las. 

3.29. Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se o disposto no parágra-

fo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 06 de setembro de 1979. 

3.29.1. A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo candidato, 

deferindo-se ou não o seu pedido. 

3.30. A partir das 14h00 do dia 20 de agosto de 2021, os candidatos deverão verificar no endereço eletrô-

nico www.vunesp.com.br os resultados da análise dos Requerimentos de Isenção de pagamento do valor 

da inscrição, observados os motivos de indeferimento. 

3.31. O candidato que tiver seu Requerimento de Isenção de pagamento do valor da inscrição deferido terá 

sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento da inscrição. 

3.31.1. Para as inscrições isentas de pagamento, será considerado, para fins de validação da última inscri-

ção efetivada, o número do documento gerado no ato da inscrição. 

3.31.2. O candidato que tiver seu pedido de isenção de pagamento do valor da inscrição indeferido poderá 

apresentar recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, conforme procedimentos definidos no CAPÍTULO XIII – 

DOS RECURSOS, deste Edital. 

3.31.3. Após a análise dos recursos, será divulgada no site www.vunesp.com.br a relação dos requerimen-

tos deferidos e indeferidos. 

3.32. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos e/ou recurso julgado improcedente e 

que tiverem interesse em participar do certame deverão retornar ao site da Fundação VUNESP e realizar 

uma nova inscrição (até 02 de setembro de 2021), gerar o boleto e efetuar o pagamento da inscrição, até a 

data limite de 03 de setembro de 2021. 

3.33. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e a Fundação VUNESP eximem-se das despesas com viagens 

e estada dos candidatos para prestarem as provas. 
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CAPÍTULO IV – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

4. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as 

atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência que possuem, conforme estabelecido 

no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelos Decretos Federais nº 5.296 de 02/12/2004 e nº 

9.508 de 24/09/2018. 

4.1. Os candidatos enquadrados legalmente serão avaliados por uma Comissão Permanente constituída 

para tanto, no que concerne à compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições inerentes 

ao cargo. 

4.2.  Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no 

artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelos Decretos Federais nº 5.296, de 

02/12/2004 e nº 9.508 de 24/09/2018 e Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça. 

4.3. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias 

das provas deverá requerê-lo, conforme disposto neste Edital, indicando as condições diferenciadas de que 

necessita para a realização das provas. 

4.4. O candidato que deseja se inscrever como pessoa com deficiência – no período destinado às 

inscrições – deverá: 

a) especificar, na ficha de inscrição, a(s) sua(s) deficiência(s), bem como se necessita de tempo adicional 

para a realização da(s) prova(s); 

b) encaminhar – até o 1º dia útil subsequente ao do término das inscrições  – à Fundação VUNESP (por 

meio digital “upload”, nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”) cópia do laudo médico expedido no 

prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores à data da inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença–

CID, contendo a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua(s) 

prova(s), e, se necessitar de tempo adicional para a realização das provas, cópia da solicitação, por escrito, 

com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 

4.5. Não será aceito nenhum documento se entregue fora do período e/ou da forma indicada na alínea “b”, 

do item 4.4, deste Edital. 

4.5.1. O candidato com DEFICIÊNCIA VISUAL, além do envio da documentação indicada na alínea “b”, do 

item 4.4 deste Edital, deverá solicitar, na ficha de inscrição, por escrito – até o término das inscrições – a 

confecção de prova especial em braile ou ampliada, ou ainda, a necessidade da leitura de sua(s) prova(s) 

(fiscal ledor), especificando o tipo de deficiência. 

4.5.2. O candidato com DEFICIÊNCIA AUDITIVA, além do envio da documentação indicada na alínea “b”, do 

item 4.4 deste Edital, deverá solicitar, na ficha de inscrição, por escrito – até o término das inscrições – a 

necessidade de fiscal intérprete de LIBRAS, nos termos da Lei nº 12.319/2010, ou ainda, a autorização para 

utilização de aparelho auditivo. Esse aparelho estará sujeito à inspeção e à aprovação da Coordenação do 

local de realização das provas, com a finalidade de garantir a lisura deste Concurso Público. 

4.5.3. O candidato com DEFICIÊNCIA FÍSICA, além do envio da documentação indicada na alínea “b”, do 

item 4.4, deste Edital, deverá solicitar, na ficha de inscrição, por escrito, – até o término das inscrições – a 

necessidade de fiscal transcritor para auxiliar no manuseio da(s) prova(s) e na transcrição das respostas, ou 

ainda, mobiliário adaptado e/ou facilidade de acesso às salas de provas, banheiros e demais instalações 

relacionadas a este Concurso Público. 

4.5.4. O candidato com deficiência que NECESSITAR DE TEMPO ADICIONAL PARA A REALIZAÇÃO DA(S) 

PROVA(S), além do envio da documentação indicada na alínea “b”, do item 4.4., deste Edital, deverá 

encaminhar original ou cópia da solicitação, por escrito – até o término das inscrições – com justificativa 

acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência contendo a necessidade desse 

tempo adicional. 
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4.6. Não serão considerados documentos encaminhados por fax, correio eletrônico ou por outro meio que 

não o estabelecido neste Edital. 

4.6.1. Os documentos enviados para a inscrição como pessoa com deficiência terão validade somente para 

este Concurso Público e não serão devolvidos. 

4.6.2. As informações prestadas na ficha de inscrição no que se refere à inscrição, inclusive como pessoa 

com deficiência, assim como a documentação encaminhada, serão de inteira responsabilidade do 

candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 

4.7. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada será(serão) oferecida(s) 

prova(s) neste sistema, com tamanho de letra correspondente à fonte 16, ou 20, ou 24 ou 28, devendo o 

candidato assinalar – na ficha de inscrição – dentre esses tamanhos de letras o que melhor se adequa à sua 

necessidade. 

4.7.1. O candidato que não indicar o tamanho da fonte terá sua(s) prova(s) elaborada(s) na fonte 24. 

4.8. O atendimento às condições especiais solicitadas na forma deste Capítulo ficará sujeito à análise de 

viabilidade e da razoabilidade do pedido. 

4.8.1. O candidato que não atender – dentro do período das inscrições – aos dispositivos mencionados 

neste Capítulo, não terá a condição especial atendida e não será considerada pessoa com deficiência, seja 

qual for o motivo alegado. 

4.8.2. O candidato deverá, a partir das 14h00 do  dia 21 de setembro de de 2021, acessar o site da 

Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na página deste Concurso, para verificar os respectivos 

deferimentos e indeferimentos de inscrições como pessoa com deficiência e de solicitações de prova(s) 

e/ou condições especiais. 

4.8.2.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento de inscrição para concorrer como 

pessoa com deficiência ou contra o indeferimento de solicitação de prova(s) e/ou condições especiais, 

poderá interpor recurso conforme previsto no CAPÍTULO XIII – DOS RECURSOS, deste Edital. Não será 

permitida, no prazo de recurso, a complementação ou a substituição de documentos enviados quando da 

solicitação de inscrição para concorrer como pessoa com deficiência ou contra o indeferimento de 

solicitação de prova(s) e/ou condições especiais. 

4.9. Qualquer que seja o motivo alegado, o candidato que não preencher – na ficha de inscrição – os 

campos reservados a candidatos com deficiência e/ou não realizar sua inscrição conforme as instruções 

constantes deste Capítulo: 

a) não concorrerá como pessoa com deficiência; 

b) perderá o direito a tratamento diferenciado no que se refere à(s) prova(s) e/ou condições especiais; 

c) não poderá interpor recurso(s) em razão de sua deficiência ou em favor de sua situação. 

4.10. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 

direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 

4.11. Os documentos encaminhados fora da forma ou dos prazos estipulados neste Capítulo não serão 

aceitos. 

4.12. As vagas que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público ou por 

não enquadramento como pessoa com deficiência na avaliação médica, serão preenchidas pelos demais 

candidatos, com estrita observância da ordem classificatória. 

4.13. Para assistência à Comissão Permanente instituída pela Portaria nº 734/18, publicada no DOM de 

21/06/18, para análise dos cargos, inscrições e a compatibilidade para reserva legal de vagas aos 

candidatos com deficiência, fica designada a seguinte Comissão Multiprofissional: 

 

Auxiliar de Farmacêutico 

- Adriano Machado da Silva 

- Edilaine Aparecida de Almeida Silva 
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- Wesley Lucas Dantas Araújo 

 

Técnico em Laboratório de Análises Clínicas 

- Gislaine Carla Bovo Gonçalves 

- Gabriela Inara Árcaro Vicentini 

- Laize Fernanda Pereira 

 

Biólogo 

- Perci Guzzo 

- Luzia Márcia Romanholi Passos 

- Josimara Lourenço 

 

Contador 

- Cibelle Maria do Amorim Ferreira 

- Maira Assaf Andere 

 

Engenheiro de segurança do trabalho 

- Ari Vladimir Copesco Júnior 

- Antônio de Assis Júnior 

 

Especialista em Ciências Ambientais 

- Perci Guzzo 

- Luzia Márcia Romanholi Passos 

- Josimara Lourenço 

 

Médico Clínico Geral 

- Márcia Soares Freitas da Motta 

- Sérgio Innocente 

- Antônio Henrique Cavallari 

 

4.14. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência obedecerá ao 

disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 

02/12/2004 e Decreto Federal nº 9.508, de 24/09/2018 e demais alterações correlatas. 

4.15. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

readaptação de cargo ou de aposentadoria por invalidez. 

 

CAPÍTULO V – DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS NEGRAS OU PARDAS 

5. Das vagas destinadas aos cargos de que trata este edital e das que vierem a ser criadas durante o prazo 

de validade deste certame, 20% (vinte por cento) serão reservadas aos candidatos negros ou pardos, na 

forma da Lei Municipal nº 13.306, publicada no DOM de 10/07/2014. 

5.1. Em relação às vagas criadas durante o certame, a reserva de vagas será aplicada sempre que o número 

de vagas criadas e oferecidas for igual ou superior a 03 (três), na forma do art. 1º, § 1º da Lei Municipal nº 

13.306/2014. 

5.1.1. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse 

será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 

(cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 

0,5 (cinco décimos), na forma do art. 1º, § 2º da Lei Municipal nº 13.306/2014. 

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MjgwNDowMWIyOmYwMDA6ZmM3MzpjNDdlOjFmOTI6M2NjODo4N2M3:VGh1LCAwNSBBdWcgMjAyMSAxNDowMDo1NSAtMDMwMA==

 

Edital de Abertura – 2021  13 de 39 

 

5.2. Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros ou pardos, aqueles que no ato da 

inscrição se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

5.3. Para concorrer ao cadastro reservado, o candidato deverá: 

a) no ato da inscrição, optar por concorrer ao cadastro reservado às pessoas negras ou pardas, 

preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 

b) acessar o link próprio da página do Concurso Público, imprimir e assinar autodeclaração; 

c) disponibilizar foto recente (preferencialmente 5x7 colorida com fundo branco); 

d) realizar um vídeo de no máximo 30 (trinta) segundos, informando, nome, cargo, data de nascimento e 
pronunciar que está ciente das condições estabelecidas neste Edital; 
e) anexar e enviar a autodeclaração preenchida e assinada por extenso, a foto 5x7 e o  vídeo no máximo 
de 30 (trinta) segundos, até o encerramento das inscrições, nas extensões permitidas “pdf .png .jpg .jpeg” , 
com tamanho máximo por arquivo 500KB. 
5.3.1. A autodeclaração, a foto e o vídeo terão validade somente para o concurso público objeto deste 

edital. 

5.4. O candidato deverá conferir a qualidade da foto e do vídeo, principalmente se a filmagem está nítida 

de forma a permitir a análise dos conteúdos anexados. 

5.5. A filmagem deverá ser realizada com um fundo branco, de frente e posteriormente em perfil e não 
poderão filmar com toucas, lenços, bonés, óculos e exclusivamente para as mulheres deverão deixar os 
cabelos soltos.  
5.6. A Filmagem fora dos padrões e/ou fotos inadequadas serão motivo de eliminação no Certame.  
5.7. Caso o(a) candidato(a) não consiga anexar e enviar as imagens em uma única vez, poderá fracionar os 
arquivos e enviar as imagens por partes, não sendo excluídos os documentos anteriormente anexados. 
5.8. Não serão considerados e analisados os documentos que não pertencem ao(a) candidato(a).  
5.9. A aferição da Comissão de Heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra/parda levará em 
consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição neste Concurso Público e os 
critérios fenotípicos do(a) candidato(a). 
5.10. Serão consideradas as características fenotípicas do(a) candidato(a) ao tempo da realização do proce-
dimento de heteroidentificação. 
5.11. Não serão considerados quaisquer registros ou documentos eventualmente apresentados, inclusive 
imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em ou-
tros concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 
5.12. É de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) tomar ciência relativamente à realização da 
Averiguação da Heteroidentificação, a fim de evitar o envio de documentos incorretamente ou envio de 
documentos desnecessários para a correspondente averiguação. 
5.13. O candidato que, dentro do prazo do período das inscrições não atender aos dispositivos 

mencionados no item 5.3. e seus subitens, deste Capítulo, não será considerado negro e/ou pardo, 

passando a integrar automaticamente a lista geral. 

5.14. Os candidatos que se autodeclararem negros ou pardos participarão do concurso em igualdade de 

condições com os demais candidatos no que tange ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das 

provas e dos exames e às notas mínimas exigidas. 

5.15. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

devendo este responder por qualquer falsidade, na esfera administrativa, civil e penal, na hipótese de 

constatação de declaração falsa. 

5.16. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se tiver 

sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação ao serviço ou emprego público, após 

procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo 

de outras sanções cabíveis. 
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5.17. O processo de verificação da falsidade da declaração poderá ser iniciado a qualquer tempo por 

provocação ou por iniciativa da Administração Pública. 

5.18. Os candidatos negros ou pardos concorrerão concomitantemente ao cadastro reservado às pessoas 

com deficiência, se atenderem a essa condição, e ao cadastro destinado à ampla concorrência, de acordo 

com a sua classificação no concurso.                                                                                                                                                                                                             

5.19. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não 

serão computados para efeito de preenchimento das vagas reservadas. 

5.20. No chamamento para manifestação de interesse na vaga, em caso de desistência de candidato negro 

aprovado em cadastro reservado, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou pardo posteriormente 

classificado. 

5.21. Após a aplicação de todas as etapas do concurso, na hipótese de não haver candidatos negros 

aprovados, na lista final, em número suficiente para que sejam ocupadas ao cadastro reservado, as vagas 

remanescentes serão revertidas para a lista da ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais 

candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no concurso. 

5.22. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, 

que consideram a relação entre o número total de cadastro reserva e o número de cadastro reservado aos 

candidatos com deficiência e aos candidatos negros. 

5.23. A relação dos candidatos que se autodeclararam, na inscrição, negros ou pardos, na forma da Lei 

Municipal nº 13.306/14, será divulgada na internet, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br., 

5.24. A inobservância do disposto no subitem 5.3 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito do 

cadastro reservado aos negros ou pardos. 

5.25. O candidato deverá, a partir das 14h00 do dia 21  de setembro  de 2021, acessar o site da Fundação 

VUNESP (www.vunesp.com.br), na página deste Concurso, para verificar os respectivos deferimentos e 

indeferimentos na condição da inscrição de negros ou pardos. 

 

CAPÍTULO VI – DAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CONDIÇÕES ESPECIAIS (PARA PESSOAS SEM 

DEFICIÊNCIA, PARA CANDIDATA LACTANTE, PARA O CANDIDATO QUE TENHA EXERCIDO A FUNÇÃO DE 

JURADO, PARA USO DE NOME SOCIAL) 

 

PARA CONDIÇÕES ESPECIAIS (PARA PESSOAS SEM DEFICIÊNCIA) 

6.1. A pessoa SEM deficiência que tenha necessidade de solicitar condição especial para a 

prestação/realização da(s) prova(s) – no período destinado às inscrições – deverá: 

a) especificar, na ficha de inscrição, a sua solicitação, e; 

b) encaminhar – até o 1º dia útil subsequente ao do término das inscrições – à Fundação VUNESP (por meio 

digital “upload”, nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”) a referida solicitação com os itens indicados 

neste Capítulo. 

6.1.1. Não haverá alteração do local de realização da(s) prova(s) em decorrência do disposto neste Edital. 

6.1.2. O atendimento às condições solicitadas na forma deste Capítulo ficará sujeito à análise da 

razoabilidade e da viabilidade do pedido. 

6.1.3. O candidato que não atender integralmente ao estabelecido no item 6.1 e suas alíneas deste Edital 

não terá sua prova especial preparada e/ou as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo 

alegado. 

6.1.4. A solicitação entregue terá validade somente para este Concurso. 

6.1.5. O candidato deverá, a partir das 14h00 do dia 21 de setembro  de 2021, acessar o site da Fundação 

VUNESP (www.vunesp.com.br), na página deste Concurso, para verificar os respectivos deferimentos e 

indeferimentos da solicitação da necessidade/condição especial para a realização da(s) prova(s). 

6.1.6. O candidato: 
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a) que tiver a solicitação DEFERIDA terá preparada a necessidade/condição especial no dia da aplicação 

da(s) prova(s); 

b) que tiver a solicitação INDEFERIDA poderá interpor recurso conforme previsto no CAPÍTULO XIII – 

DOS RECURSOS, deste Edital. 

6.1.7. Não será permitida, no prazo de recurso, a complementação ou a substituição de documentos 

enviados quando da solicitação da necessidade/condição especial para a realização da(s) prova(s). 

6.1.8. Se o recurso relativo ao indeferimento da solicitação da necessidade/condição especial para a 

realização da(s) prova(s) for: 

a) DEFERIDO: o candidato terá preparada a necessidade/condição especial no dia da aplicação da(s) pro-

va(s); 

b) INDEFERIDO: o candidato NÃO terá preparada a necessidade/condição especial no dia da aplicação 

da(s) prova(s). 

6.1.9. A pessoa com deficiência deverá observar e cumprir integralmente – no momento de sua inscrição – 

o disposto neste Capítulo neste Edital. 

6.1.10. No caso do candidato com deficiência, deverá ser observado também o previsto no CAPÍTULO IV – 

DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, deste Edital. 

 

PARA CANDIDATA LACTANTE 

6.2. Fica assegurada à mãe lactante o direito de participar deste Concurso nas condições estabelecidas no 

artigo 227 da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 

nos artigos 1º e 2º da Lei nº 10.048/2000. 

6.2.1. A candidata que seja mãe lactante deverá encaminhar requerimento contendo: o nome completo da 

candidata, o número do seu documento de identidade, o nome do responsável pela criança, o número do 

documento de identidade do responsável pela criança e o nome da criança. 

6.2.1.1. O responsável pela criança deverá ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. 

6.2.1.2. A candidata lactante que tenha necessidade de amamentar no dia da realização da(s) prova(s) – no 

período destinado às inscrições – deverá: 

a) especificar, na ficha de inscrição, a sua solicitação, e; 

b) encaminhar – até o 1º dia útil subsequente ao do término das inscrições – à Fundação VUNESP (por 

meio digital “upload”, nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”) a referida solicitação. 

6.2.2. A solicitação entregue terá validade somente para este Concurso e não será devolvida. 

6.2.3. A candidata deverá – quando da publicação da convocação para as provas – acessar o site da 

Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na página deste Concurso, para verificar o resultado da 

solicitação de amamentação. 

6.2.4. Nos horários previstos para amamentação, a mãe poderá retirar-se temporariamente, da sala/local 

em que estará(estarão) sendo realizada(s) a(s) prova(s), para atendimento ao seu bebê, em sala especial a 

ser reservada pela Coordenação. 

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

6.2.5. Para amamentação, o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela Coordenação. 

6.2.5.1. O bebê deverá estar acompanhado de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro 

indicado pela candidata) e a permanência temporária desse adulto, no local das provas, será determinado 

pela Coordenação do Concurso. 

6.2.5.2. O acompanhante receberá embalagem para guardar seus pertences eletrônicos, telefone celular, 

entre outros materiais eletrônicos. Essa embalagem deverá permanecer lacrada até a sua saída do prédio 

de aplicação de prova(s). 
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6.2.5.3. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada por fiscal da Fundação 

VUNESP, sem a presença do responsável pela guarda da criança, que garantirá a participação nos termos e 

condições deste Edital. 

6.2.6. Excetuada a situação prevista no subitem 6.2.1 deste Capítulo, não será permitida a permanência de 

qualquer acompanhante, inclusive criança, nas dependências do local de realização da(s) prova(s), podendo 

ocasionar inclusive a não participação do candidato no Concurso Público. 

 

PARA O CANDIDATO QUE TENHA EXERCIDO A FUNÇÃO DE JURADO 

 

6.3. O candidato que tenha exercido a função de jurado a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 

poderá - na ficha de inscrição informar essa condição. Essa condição poderá ser utilizada, neste Concurso, 

para fins de critério de desempate, desde que comprovadamente, tenha sido jurado nos termos do art.440 

do Código do Processo Penal (Decreto Federal nº 3.689, de 03.10.1941). 

6.3.1. O candidato, para fazer jus ao previsto no subitem 6.3 deste Edital, além de declarar essa condição, 

na ficha de inscrição – até o 1º dia subsequente ao do término das inscrições – deverá:  

a) acessar o link próprio da página deste Concurso Público, no site da Fundação VUNESP 

(www.vunesp.com.br); 

b) enviar a documentação comprobatória de ter exercido a função de jurado de acordo com este Capítulo 

(por meio digital “upload”, nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”; 

6.3.2. Para fins da comprovação mencionada nos itens 6.3 e subitem 6.3.1 deste Edital, serão aceitas, certi-

dões, declarações, atestados e outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) 

emitido pelos Juízes e Tribunais de Justiça Estaduais e Federal do País. 

6.3.2.1 Para efeito estipulado no item 6.3.1, será considerada a data do envio por meio do sistema “uplo-

ad”. 

6.3.2.2. O documento anexado terá validade somente para este Concurso e não será devolvido. 

6.3.3. O candidato deverá, a partir das 14h00 do dia 21 de de setembro  de 2021, acessar o site da Fundação VUNESP 

(www.vunesp.com.br), na página deste Concurso, para verificar os respectivos deferimentos e indeferimentos da solici-

tação para utilização da condição de jurado (ou seja, se a condição de jurado será ou não utilizada como critério de de-

sempate no momento da classificação dos candidatos aprovados neste Concurso). 

6.3.4. O candidato 

a) que tiver o resultado DEFERIDO participará deste Concurso com a condição de jurado (esse critério 

será utilizado no momento da classificação); 

b) que tiver o resultado INDEFERIDO poderá interpor recurso conforme previsto neste Edital. 

6.3.4.1. Não será permitida, no prazo de recurso, a complementação ou a substituição de documentos 

enviados quando da solicitação de uso da condição de jurado. 

6.3.5. Se o recurso relativo ao indeferimento da condição de jurado for: 

a) DEFERIDO: o candidato participará deste Concurso com a condição de jurado (ou seja, a condição de 

jurado será utilizada como critério de desempate no momento da classificação dos candidatos aprovados 

neste Concurso); 

b) INDEFERIDO:  o candidato NÃO participará deste Concurso com a condição de jurado. 

 

PARA USO DE NOME SOCIAL 

6.4. Será assegurado, nos termos do Decreto Estadual nº 55.588, de 17 de março de 2010, o uso de nome 

social. 

6.4.1. Para tanto, o candidato que pretenda utilizar o nome social no dia da(s) prova(s) – no período 

destinado às inscrições – deverá: 

a) especificar, na ficha de inscrição, a sua solicitação, e; 
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b) encaminhar – até o 1º dia útil subsequente ao do término das inscrições – à Fundação VUNESP (por 

meio digital “upload”, nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”) requerimento contendo: o nome civil 

completo do candidato, o número do seu documento de identidade e o nome social a ser utilizado (que 

deverá ser utilizado para tratamento). 

6.4.2. O nome social (se deferido o requerimento) será utilizado apenas para fins de tratamento. O nome 

civil será utilizado em todas as publicações relativas a resultados deste Concurso. 

6.4.3. O candidato que não atender integralmente ao estabelecido no item 6.4.1 e suas alíneas deste Edital 

não terá reconhecido o direito de utilização do uso de nome social. 

6.4.3.1. O requerimento terá validade somente para este Concurso e não será devolvido. 

6.4.3.2. O candidato deverá, a partir das 14h00 de 21  de setembro   de 2021, acessar o site da Fundação 

VUNESP (www.vunesp.com.br), na página deste Concurso, para verificar o resultado do requerimento 

relativo à solicitação de uso de  nome social. 

6.4.4. O candidato: 

a) que tiver o requerimento DEFERIDO terá reconhecido o direito de utilização de seu nome social para 

efeito de tratamento; 

b) que tiver o requerimento INDEFERIDO poderá interpor recurso conforme previsto no CAPÍTULO XIII – 

DOS RECURSOS deste Edital.  

6.4.4.1. Não será permitida, no prazo de recurso, a complementação ou a substituição de documentos 

enviados quando da solicitação de uso de nome social. 

6.4.4.2. Se o recurso relativo ao indeferimento do uso de nome social for: 

a) DEFERIDO: o candidato terá reconhecido o direito de utilização de seu nome social para efeito de tra-

tamento; 

b) INDEFERIDO: o candidato NÃO terá reconhecido o direito de utilização de seu nome social para efeito 

de tratamento. 

 

CAPÍTULO VII – DA PROVA OBJETIVA 

7. O Concurso Público constará das seguintes provas: 

 

CARGO PROVA Nº DE ITENS 

Auxiliar de Farmacêutico 

Prova Objetiva 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos Específicos 

 

15 

10 

05 

 

20 

Técnico em Laboratório de 

Análises Clínicas 

Prova Objetiva 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos Específicos 

 

 

15 

10 

05 

 

20 

Biólogo 

Prova Objetiva 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 

Matemática 

 

10 

05 

05 
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Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos Específicos 

 

30 

Contador 

Prova Objetiva 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos Específicos 

 

10 

10 

05 

 

25 

Engenheiro de Segurança do 

Trabalho 

Prova Objetiva 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos Específicos 

 

10 

10 

05 

 

25 

Especialista em Ciências 

Ambientais 

Prova Objetiva 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos Específicos 

 

10 

05 

05 

 

30 

Médico Clínico Geral 

Prova Objetiva 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 

Política de Saúde 

Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos Específicos 

 

 

10 

15 

05 

 

20 

 

 

7.1. A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho 

do cargo. 

7.1.1. A duração da prova objetiva será de 3h (três horas). 

7.2. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de questões de múltipla 

escolha, com 05 (cinco) alternativas cada uma, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta. 

7.3. A Prova Objetiva versará sobre os conteúdos programáticos constantes do Anexo I. 

 

CAPÍTULO VIII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

8. As provas objetivas estão previstas para  de 17 de outubro   de 2021, no período da manhã , será apli-
cada na cidade de Ribeirão Preto  e  caso o momento estiver favorável com referência à pandemia do Co-
ronavírus (Covi22-19), podendo ser alterada ou confirmada conforme disposto no item 8.3 deste Edital. 
8.1. Confirmada a realização da prova na data prevista, e ainda persistir a pandemia, serão observados no 
dia e seguidos à risca, todos os protocolos de segurança e medidas de proteção emitidas pelas autoridades 
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sanitárias, no sentido de preservar a saúde de todos os participantes, e evitar a disseminação do vírus; Pro-
tocolos que serão apresentados e detalhados quando da publicação do Edital de Convocação. 
8.1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação da prova em Ribeirão Preto, a Fundação VUNESP poderá 

aplicá-la em municípios próximos. 

8.2. A confirmação da data e as informações sobre o local, horário e sala para a realização da prova deverão 

ser acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do 

Município de Ribeirão Preto, não podendo alegar qualquer espécie de desconhecimento para justificar sua 

ausência ou atraso. 

8.3. O candidato deverá acompanhar a publicação no Diário Oficial do Município, e ainda, deverá 

obrigatoriamente consultar o site www.vunesp.com.br para verificar seu local de provas, por meio de busca 

individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.  

8.3.1. Recomenda-se ao candidato que acesse diariamente o site mencionado. 

8.4. Nos 03 (três) dias que antecederem à data prevista para a realização da prova objetiva, o candidato 

poderá contatar o Atendimento ao Candidato (0xx11) 3874-6300, em dias úteis, das 8 às 18 horas. 

8.5. Somente será permitida a participação do candidato na prova na respectiva data, horário, local e sala 

constantes do Edital de Convocação. 

8.6. O candidato receberá o Cartão Informativo por e-mail, no endereço eletrônico informado no ato da 

inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio eletrônico. 

8.6.1. Não serão encaminhados Cartões Informativos aos candidatos cujos endereços eletrônicos 

informados no ato da inscrição estejam incompletos ou incorretos. 

8.6.2. A Fundação VUNESP e a PREFEITURA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO não se responsabilizam por 

informações incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas causada por 

endereço eletrônico incorreto ou por problemas de provedor de acesso do candidato tais como: caixa de 

correio eletrônico  cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem 

técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br). 

8.6.3. A informação sobre o local de prova obtida no site da Fundação VUNESP tem caráter de mero auxílio 

ao candidato, não sendo aceita a alegação como justificativa para a ausência ou o comparecimento em 

data, local, sala ou horários incorretos, uma vez que a comunicação oficial é aquela feita no Diário Oficial 

do Município. 

8.7. Se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar do Edital de Convocação para a prova 

objetiva deverá ser contatado o Atendimento ao Candidato, de segunda a sábado, em dias úteis, das 8 às 

18 horas, pelo telefone (0xx11) 3874-6300, para verificar o ocorrido. 

8.7.1. Ocorrendo o caso constante do subitem 8.7, poderá o candidato realizar a prova se apresentar o 

respectivo comprovante de pagamento efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 

preencher e assinar, no dia da prova, formulário fornecido pela Fundação VUNESP. 

8.7.2. A inclusão de que trata o subitem 8.7 será realizada de forma condicional, sujeita à posterior 

verificação da regularidade da referida inscrição. 

8.7.3. Constatada eventual irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 

cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 

todos os atos dela decorrentes. 

8.7.4. O candidato somente poderá realizar as provas no local divulgado no Edital de Convocação para as 

provas.  

8.8. O candidato deverá comparecer ao local designado para a respectiva prova, constante do Edital de 

Convocação, de acordo com os horários escalonados, munido de: 

 

8.8.1. Um dos seguintes documentos de identificação com fotografia, no original: Cédula de Identidade 

(RG), ou Registro de Identidade Civil (RIC), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira 
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Nacional de Habilitação com foto, Passaporte, Identidade Funcional expedida pela Polícia Federal, Polícia 

Civil, Polícia Militar, inclusive aquelas expedidas aos Soldados PM Temporários, ou Certificado de Reservista 

ou outro documento de identificação com fé pública e fotografia; 

8.8.2. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (no caso de o nome não constar no Edital de 

Convocação); 

8.8.3. Caneta esferográfica fabricada em material transparente de tinta preta; 

8.8.4. máscara, reserva de máscara e álcool gel; 

8.8.4.1. caso o candidato utilize máscara(s) descartável(veis) deverá ao término da aplicação de prova(s)ser 

o responsável pelo descarte das máscaras utilizadas, não podendo, de forma alguma, jogá-las no chão das 

dependências onde estiver realizando a(s) prova(s) e/ou em outro local que venha ser de circulação de 

demais pessoas. 

8.9. Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos de 

identificação descritos no subitem 8.8.1 deste Capítulo, desde que permita, com clareza, a sua 

identificação, bem como, utilizando o equipamento de proteção individual (máscara). 

8.9.1. O candidato que não apresentar o documento, conforme disposto no item 8.8.1 e sem o 

equipamento de proteção individual, não fará a(s) prova(s). 

8.10. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital. 

8.11. Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido no 

Edital de Convocação para o início da prova. 

8.12. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato, nem aplicação da prova fora do local, sala, data e horário preestabelecidos. 

8.12.1. O horário de início da prova, propriamente dito, será definido em cada sala de aplicação. 

8.12.2. Durante a realização da prova objetiva, não serão permitidos qualquer espécie de consulta a 

códigos, livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não 

fornecido pela Fundação VUNESP, máquina e relógio de qualquer natureza, agenda eletrônica ou similar, 

aparelhos sonoros, telefone celular, BIP, pager, tablet, iPod®, palmtop, pendrive, mp3 player, gravador, 

controle de alarme de carro ou qualquer tipo de receptor e emissor de mensagem, assim como o uso de 

boné, gorro, chapéu, óculos de sol e fones de ouvido. 

8.12.3. O telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrônico deverá ser desligado antes de ingressar 

na sala e permanecer obrigatoriamente desligados durante a aplicação da(s) prova(s), e dentro da embala-

gem plástica, com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes. O 

candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou qualquer equipamento ou dispositivo 

eletrônico entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante a realização das pro-

vas. 

8.12.4. A Fundação VUNESP poderá fornecer embalagem plástica não transparente, para a guarda de obje-

tos pessoais do candidato, inclusive de relógio de qualquer natureza, telefone celular ou de qualquer outro 

material de comunicação. 

8.12.4.1. A referida embalagem plástica do item anterior, contendo os objetos pessoais do candidato, 

deverá permanecer lacrada e debaixo e/ou ao lado da carteira durante todo o período de aplicação do 

concurso e somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas. 

8.12.5. A Fundação Vunesp não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos materiais supracitados, 

bem como não se responsabilizará por perdas ou extravios de materiais ou de equipamentos eletrônicos 

ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles causados.  

8.12.6. No dia de realização das provas, a Fundação Vunesp poderá submeter os candidatos ao sistema de 

detecção de metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o 

candidato está portando material não permitido. 
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8.12.6.1. O detector de metal irá fazer varredura superficial por toda extensão do corpo, da cabeça aos pés 

do candidato, incluindo a parte inferior dos pés, a fim de verificar algum material eletrônico ou metal não 

permitido. 

8.13. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 

constante do Edital de Convocação, deverá efetuar a correção somente por meio do site e após 02 (dois) 

dias da data da aplicação da Prova Objetiva. 

8.14. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação 

no local em que estiver prestando a prova. 

8.15. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá o caderno de questões e a folha de 

respostas, na qual deverá conferir os seus dados pessoais e registrar seu nome por extenso no campo 

apropriado, não podendo alegar qualquer tipo de desconhecimento. 

8.16. É de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a 

verificação e a conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para a realização da prova, 

incluindo as orientações contidas na capa do caderno de questões e na folha de respostas. 

8.17.  Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização 

das provas e o comparecimento no horário determinado. 

8.18. Distribuídos os cadernos de questões e, na hipótese de verificarem falhas de impressão, o candidato 

deverá informar ao fiscal da sala. 

8.18.1. Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de 

falha de impressão ou de equívoco na distribuição de prova/material, a Fundação Vunesp tem a 

prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o que 

será registrado no Termo de Responsabilidade do Fiscal da sala e no Relatório do Coordenador. 

8.19. O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas com caneta esferográfica  de 

tinta preta. 

8.20. A eventual utilização de caneta de tinta de outra cor para preenchimento das respostas poderá 

acarretar prejuízo ao candidato, uma vez que as marcações poderão não ser detectadas pelos 

equipamentos de leitura ótica. 

8.21. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 

válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, sem emendas ou 

rasuras. 

8.22. 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. 

8.23. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, pois qualquer marca 

poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

8.24. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

8.25. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de decorrido o prazo de 

1 (uma hora) do tempo de sua duração, não podendo levar o caderno de questões e a folha de respostas. 

8.26. Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que 

durante a realização das provas:  

a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;  

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que 

não forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato;  

c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais como os listados nos subitens 

8.12.2 e 8.27 alíneas “a”, “b”, “c” e “d” deste edital;  

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 

autoridades presentes ou com os demais candidatos;  
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e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer 

outro meio que não os permitidos;  

f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;  

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou a folha/caderno de texto 

definitivo(s);  

i) descumprir as instruções contidas no caderno de questões, na folha de respostas;  

j) perturbar e desrespeitar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se indevidamente;  

k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros em 

qualquer etapa do concurso público;  

l) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou dado biométrico;  

m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente;  

n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;  

o) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;  

p) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida no 

material de prova que lhe for entregue; 

8.27. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido 

portando:  

a) aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones 

celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou 

transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica, controle de 

alarme de carro etc.;  

b) relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca -texto e(ou) 

borracha;  

c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc.;  

d) qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de 

alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.), que não seja fabricado com material 

transparente.  

8.28. No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas, não será 

permitido o uso pelo candidato de quaisquer objetos relacionados no subitem 8.27 deste edital.  

8.29. Por medida de segurança, lisura e evitar fraudes, os candidatos deverão:  

a) deixar as orelhas totalmente descobertas, à observação dos Fiscais e da Coordenação do certame 

durante a realização da prova; 

b) não portar lápis, canetas ou qualquer tipo de material ao sair da sala durante a realização da prova para 

deslocar-se ao sanitário. 

8.30. Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 03 (três) últimos candidatos, até que o 

último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo. 

8.31. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para 

o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas. 

8.32. Um exemplar, em branco, do caderno de questões da prova estará disponível no site 

www.vunesp.com.br no link Prova na página do Concurso Público, e o gabarito estará disponível a partir da 

publicação no Diário Oficial do Município. 

8.33. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização da prova, a candidata lactante deverá 

levar um acompanhante, que também deverá cumprir o disposto nos neste Edital ser maior de idade, 

devidamente comprovada, ficar em local reservado e ser responsável pela guarda da criança. 

8.33.1. Não haverá compensação do tempo de amamentação no período de duração da prova. 
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8.34. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, deverá fazê-lo em 

formulário específico, devidamente datado e assinado, quando estiver prestando a prova, entregando-o ao 

fiscal da sala. Caso queira fazer alguma reclamação ou sugestão o candidato deverá procurar a sala de 

coordenação. 

8.34.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com 

as consequências advindas de sua omissão. 

8.35. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 

qualquer motivo, do candidato da sala de prova. 

8.36. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 

investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será 

automaticamente eliminado do concurso público.  

8.37. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e 

implicará a eliminação do candidato. 

 

CAPÍTULO IX – DO JULGAMENTO DA PROVA 

9.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 

9.1.1. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 

NP = Nax100 

 Nq 

Onde: 

NP = nota da prova 

Na = número de acertos 

Nq = número de questões 

9.1.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota da prova (NP) igual ou superior a 50 

(cinquenta) pontos. 

9.2. O cartão resposta das questões objetivas será zerado quando o candidato: 

a) entregar o cartão resposta das questões objetivas em branco. 

9.3. O candidato não habilitado será eliminado do Concurso Público. 

 

CAPÍTULO X – DA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA 

10. Após o julgamento da prova e procedido o desempate de notas, serão elaboradas e publicadas por 

edital, três listas prévias, a saber: Lista Prévia Geral, Lista Prévia Especial de Pessoas com Deficiência e Lista 

Prévia Especial de Candidatos Negros e Pardos, em ordem de classificação e alfabética. 

10.1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da nota final. 

 

DOS CANDIDATOS INSCRITOS NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

10.2. Os candidatos classificados na Lista Prévia Especial de Pessoas com Deficiência serão convocados para 

avaliação pela Comissão Permanente, a ser realizada em local divulgado oportunamente, para verificação 

do enquadramento da deficiência nas categorias referidas no item 4.2. e de sua compatibilidade com o 

exercício das atribuições do cargo. 

10.3. A conclusão da avaliação será publicada no Diário Oficial do Município, por meio de edital. 

10.4. O candidato deverá acompanhar a publicação do edital de convocação, a ser promovido pela Divisão 

de Seleção, Recrutamento e Treinamento, para comparecimento à avaliação a ser realizada pela Comissão 

Permanente, instituída pela Portaria nº 734/18, publicada no DOM de 21/06/18, para análise dos cargos, 

inscrições e a compatibilidade para reserva legal de vagas aos candidatos com deficiência, atentando-se 

para as orientações nele constantes. 

10.5. A Comissão deverá apresentar conclusão da decisão, que será publicada por edital.  
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10.5.1. Se a Comissão Permanente concluir pela inexistência da deficiência, o candidato será classificado 

em igualdade de condições com os demais candidatos da Lista Geral, desde que a sua nota final o habilite a 

integrá-la. 

10.5.2. Se a Comissão Permanente concluir pela incompatibilidade da limitação apresentada pelo candidato 

com o exercício das atribuições inerentes ao cargo, o candidato será excluído do concurso. 

10.6. Caberá recurso à Comissão de Concurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do dia seguinte da 
publicação da conclusão da avaliação. 
 

DOS CANDIDATOS INSCRITOS COMO PESSOA NEGRA OU PARDA 

10.7. Os candidatos classificados na Lista Prévia de Candidatos Negros ou Pardos serão avaliados pela 

Comissão o fenótipo declarado. 

10.8. A Comissão de Avaliação será composta pelos seguintes membros: 

Representante da Prefeitura Municipal: 

 

Auxiliar de Farmacêutico 

- Dilson Braz da Silva Júnior 

 

Técnico em Laboratório de Análises Clínicas 

- Elaine Cristina Manini Minto 

 

Biólogo 

- Luzia Márcia Romanholi Passos 

 

Contador 

- Cibelle Maria do Amorim Ferreira 

 

Engenheiro de segurança do trabalho 

- Ari Vladimir Copesco Júnior 

 

Especialista em Ciências Ambientais 

- Perci Guzzo 

 

Médico Clínico Geral 

- Márcia Soares Freitas da Motta 

 

Representante do Conselho Municipal do Desenvolvimento e Promoção da Igualdade Racial – COMDEPIR: 

-  Rafael Jose dos Anjos Silva 

 

Representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB: 

- Marina dos Santos Martins Camargo 

 

Representante da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto – AARP: 

- Maria Conceição do Nascimento 

 

Representante do Instituto Plural de Educação e Cidadania Vila Bela: 

- Silvia Helena Seixas Alves 
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10.9. O candidato não será enquadrado na condição de negro ou pardo quando, por maioria, os integrantes 

da Comissão, considerar o não atendimento do quesito cor ou raça por parte do candidato. 

 

10.10. A conclusão da avaliação quanto ao enquadramento fenotípico será publicada no Diário Oficial do 

Município. 

10.10.1. O candidato não enquadrado na condição de pessoa negra ou parda terá acesso à decisão 

fundamentada da Comissão de Avaliação por meio do site da Fundação VUNESP, www.vunesp.com.br, 

durante o prazo de 02 (dois) dias úteis contados do dia seguinte da publicação do indeferimento do 

enquadramento fenotípico. 

10.10.2.  Caberá recurso à Comissão de Concurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do dia seguinte 

da publicação do indeferimento do enquadramento fenotípico. 

10.11. Afastada definitivamente a condição de pessoa negra ou parda do candidato, será classificado em 

igualdade de condições com os demais candidatos da Lista Geral. 

10.12. Os candidatos negros ou pardos aprovados para as vagas a eles destinadas e às reservadas para 
pessoas com deficiência, convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão 
manifestar opção por uma delas. 
10.12.1. Na hipótese de que trata o item anterior, caso os candidatos não se manifestem previamente, 
serão nomeados dentro das vagas destinadas aos negros ou pardos. 
 

CAPÍTULO XI –  DA PONTUAÇÃO FINAL 

11. A pontuação final será a nota obtida na prova objetiva. 

 

CAPÍTULO XII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

12. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 

desempate: 

12.1. com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos no término das inscrições, nos termos da Lei Federal 

n.º 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

12.1.1. que obtiver maior número de acertos em Conhecimentos Específicos; 

12.1.2. que obtiver maior número de acertos na disciplina de Língua Portuguesa; 

12.1.3. que obtiver maior número de acertos na disciplina de Matemática (quando houver); 

12.1.4. que obtiver maior número de acertos na disciplina de Noções de Informática (quando houver); 

12.1.5. que obtiver maior número de acertos na disciplina de Política de Saúde (quando houver); 

12.1.6. mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos no término das inscrições. 

12.1.7. ter o candidato, comprovadamente, sido jurado, nos termos do disposto no artigo 440 do Código de 

Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941), introduzido pela Lei nº 11.689, de 9 de 

junho de 2008. 

12.1.8. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos. 

12.2. Os candidatos aprovados serão classificados, por ordem decrescente da pontuação final. 

12.3. Os candidatos classificados serão enumerados em 03 (três) listas, sendo uma geral (todos os 

candidatos aprovados), outra aos candidatos negros ou pardos e outra especial (candidatos com deficiência 

aprovados), que serão publicadas no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto. 

12.4. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos negros ou pardos ou com 

deficiência, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral. 

12.5. O percentual de vagas reservado aos candidatos negros ou pardos e/ou com deficiência será 

revertido para aproveitamento de candidatos da Lista de Classificação Final Geral, se não houver inscrição, 

aprovação ou, ainda, se o número de candidatos negros ou pardos e/ou com deficiência não atingir o limite 

a eles reservado. 
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CAPÍTULO XIII – DOS RECURSOS 

13. Caberá recurso relativamente: 
a) ao indeferimento de solicitação de isenção do pagamento do valor de inscrição; 

b) ao indeferimento de inscrição como pessoa com deficiência; 

c) ao indeferimento da inscrição destinadas às pessoas negras ou pardas; 

d) ao indeferimento de concessão de prova especial; 

e) ao indeferimento de condição especial para a realização da(s) prova(s); 

f) ao indeferimento de concessão de tempo adicional para a realização da(s) prova(s); 

g) ao indeferimento da condição de jurado; 

h) ao indeferimento de autorização para candidata lactante amamentar; 

i) ao indeferimento de uso de nome social; 

j) à aplicação da prova objetiva; 

k) ao gabarito da prova objetiva; 

l) ao resultado/nota atribuída à prova objetiva; 

m) ao resultado da avaliação sobre a avaliação aos candidatos com deficiência; 

n) ao resultado da condição de pessoa negra ou parda; 

o) à classificação prévia. 

13.1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação ou 

do fato que lhe deu origem. 

13.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico www.vunesp.com.br, na página do 

Concurso Público, seguindo as instruções ali contidas. 

13.3. Admitir-se-á um único recurso para cada questão da prova, desde que devidamente fundamentado. 

13.4. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma individuali-

zada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico da 

Banca Examinadora. 

13.5. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e, caso haja 

anulação ou alteração do gabarito, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 

13.6. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na 

prova. 

13.6.1. No caso do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a 

nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda 

poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 

13.6.2. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário Oficial do Município 

de Ribeirão Preto e disponibilizada como subsídio nos sites www.vunesp.com.br e 

www.ribeiraopreto.sp.gov.br no link Concursos. 

13.6.3. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo estipu-

lado, não sendo aceitos, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso daquele em 

andamento. 

13.6.4. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será conhecido, bem 

como não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não 

atender às instruções constantes do link Recursos na página específica do Concurso Público. 

13.7. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail ou por qual-

quer outro meio além do previsto neste Capítulo. 

13.8. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências 

advindas de sua omissão. 

13.9. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 
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13.10. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, 

razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

13.11. A interposição de recurso não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público. 

13.12. No caso de recurso em pendência à época da realização de algumas das etapas do Concurso Público, 

o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

13.13. Quando da publicação do resultado das provas, serão disponibilizados os espelhos das folhas de 

respostas das provas escritas. 

13.13.1. Encerrados os respectivos períodos de interposição de recurso, esses espelhos não estarão mais 

acessíveis. 

 

CAPÍTULO XIV – DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO 

14. Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo à ordem classificatória, observada a necessi-

dade e conveniência da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, para o preenchimento das vagas existen-

tes. 

14.1. A convocação mencionada no item 14 ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município de Ribei-

rão Preto e poderá, também, a critério da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, ser informada por meio 

de mensagem eletrônica (e-mail). 

14.2. A informação da convocação, por meio de correspondência direta, referida no subitem 14.1, deste 

Capítulo, terá CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO SERÁ OFICIAL, devendo o candidato acompa-

nhar a publicação na Imprensa Oficial do Município de Ribeirão Preto. 

14.3. Os candidatos aprovados e convocados serão designados para as áreas mediante interesse e 

oportunidade do Município não cabendo direito de escolha individual. 

14.4. Os candidatos negros ou pardos aprovados para as vagas a eles destinadas, bem como os candidatos 

aprovados às vagas reservadas para pessoas com deficiência, também serão classificados no cadastro des-

tinado à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, o que não implica em dupla 

chance de vagas. O ato de desistência impossibilitará o convocado de ser chamado novamente em outra 

listagem.  

14.5. No caso de o candidato necessitar de deslocamento de sua moradia, para posse, o ônus correspon-

dente às despesas de deslocamento e sua manutenção será de exclusiva responsabilidade do candidato. 

 

CAPÍTULO XV – DA POSSE 

15. Além das disposições constantes do CAPÍTULO II – DOS REQUISITOS, deste Edital, o candidato deverá 

atender às seguintes condições, quando de sua posse: 

a) submeter-se ao Exame Médico Admissional; 

b) providenciar, a cargo da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, os exames complementares que se 

fizerem necessários à realização do Exame Médico Admissional (a relação dos exames será fornecida pela 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto); 

c) atender aos dispositivos referentes aos requisitos básicos para investidura em Cargo Público. 

15.1. Será vedada a posse de ex-servidor público demitido ou destituído de cargo, nas situações previstas 

no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ribeirão Preto ou legislação correlata. 

15.2. O candidato deverá apresentar, necessariamente, no ato da posse, os seguintes documentos originais 

e entregar respectivas cópias legíveis, que ficarão retidas: 

a) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado; 

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF regularizado; 

c) Cédula de Identidade - RG; 

d) Título de Eleitor com o comprovante de estar quite com a justiça eleitoral; 

e) Comprovante de quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino; 
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f) Certidão de Nascimento, se solteiro, Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável; 

g) Certidão de Nascimento dos filhos; 

h) Caderneta de Vacinação dos filhos com até 05 (cinco) anos de idade; 

i) Diploma de conclusão da formação exigida no requisito mínimo, devidamente registrado pelo Ministério 

da Educação ou por outro órgão com delegação para tal. O documento de escolaridade que for representa-

do por declaração, certidão, atestado e outros documentos que não tenham o cunho definitivo de conclu-

são de curso deverá ser acompanhado, OBRIGATORIAMENTE, do respectivo histórico escolar. A declaração 

e o histórico escolar deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e 

deverão conter carimbo e identificação da Instituição e do responsável pela expedição do documento. 

j) 1 foto 3x4 atual e colorida; 

k) comprovante de residência; 

l) registro no respectivo Conselho de Classe (se houver); 

m) certidão de Distribuição Criminal. 

15.3. Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto poderá solicitar outros documentos 

complementares. 

15.4. Não serão aceitos, para o ato da posse, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias so-

mente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original, para fins de conferência pelo órgão compe-

tente. 

15.5. O candidato aprovado e classificado para as vagas existentes, obedecendo à ordem de classificação, 

será convocado para ser submetido a Exame Médico Admissional, de caráter eliminatório, para avaliação 

de sua saúde física e mental, oportunidade em que poderá ser detectada incapacidade ou enfermidade 

impeditiva para o desempenho das tarefas do Cargo Público, podendo, nestes casos, serem solicitados 

exames complementares. 

15.6. As decisões da Perícia Médica da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto terão caráter eliminatório 

para efeito de posse, serão soberanas e delas não caberá qualquer recurso. 

15.7. O candidato convocado, que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos, será considerado 

desistente, implicando sua eliminação definitiva e convocação do candidato subsequente, imediatamente 

classificado. 

15.8. O não atendimento aos itens requeridos impedirá a posse no cargo e servirá de base para que a no-

meação seja tornada sem efeito, não cabendo qualquer direito ao candidato. 

 

CAPÍTULO XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16. O prazo de validade do Concurso Público é de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação da 

homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO. 

16.1. O período de validade do Concurso não gera para a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO a 

obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados. 

16.2. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 

contratação e à preferência na nomeação. 

16.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO reserva-se o direito de, durante a vigência do presente 

concurso, mediante necessidade, interesse público e disponibilidade orçamentária, convocar candidatos 

aprovados, respeitando-se incondicionalmente, a ordem de classificação para o provimento de cargos que 

vagarem e/ou forem criados. 

16.4. A inscrição do candidato no Concurso implicará a completa ciência das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, e das normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá alegar qualquer 

espécie de desconhecimento, bem como importará na sua expressa aceitação. 
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16.5. A inveracidade/inautenticidade nos documentos, mesmo que verificada a qualquer tempo, em 

especial por ocasião da admissão, acarretará a nulidade da inscrição com todas as suas consequências, sem 

prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal cabíveis. 

16.6. Caberá ao PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO a homologação do resultado deste Concurso 

Público. 

16.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada 

a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será divulgada em Edital ou Aviso 

publicado. 

16.8. As informações sobre o presente Concurso Público, até a publicação da classificação final, serão 

prestadas pela Fundação VUNESP, por meio do Atendimento ao Candidato, nos dias úteis, das 08 às 20 

horas, e pela internet, no site www.vunesp.com.br, sendo que, após a competente homologação, as 

informações pertinentes passam a ser de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO 

PRETO. 

16.9. Em caso de necessidade de alteração, atualização ou correção de algum dado cadastral, até a emissão 

da classificação final, o candidato deverá solicitá-la à Fundação VUNESP, por meio do site 

www.vunesp.com.br. Após a homologação e durante o prazo de validade deste Concurso Público, eventual 

alteração de endereço deverá ser encaminhada, mediante carta, assinada pelo candidato aprovado, com 

Aviso de Recebimento, endereçada ao Departamento de Recursos Humanos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIBEIRÃO PRETO. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, e-mail e telefone atualizados 

para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for convocado, perder o prazo para admissão, 

caso não seja localizado. 

16.10. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO e a Fundação VUNESP se eximem de quaisquer 

despesas assumidas pelos candidatos em razão deste Concurso, notadamente as decorrentes de viagens e 

estadas dos candidatos. 

16.11. A Fundação VUNESP e a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO não emitirão Declaração de 

Aprovação no Certame, pois a própria publicação no DOM é documento hábil para fins de comprovação da 

aprovação. Não serão fornecidos atestado, cópia de documentos, certificado ou certidão relativos à 

situação do candidato reprovado no Concurso. 

16.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por 

eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 

a) endereço eletrônico inexistente, com erros ou não atualizado; 

b) mensagem eletrônica não visualizada ou deletada; 

c) mensagem eletrônica devolvida por limite de cota e/ou tempo de entrega excedidos; 

16.13. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando não 

comparecer às convocações na data estabelecida ou manifestar sua desistência por escrito. 

16.14. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão de 

Concursos da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO. 

16.15. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a 

eliminação das provas e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do 

Concurso Público, os registros eletrônicos. 

16.16. As convocações, avisos e resultados serão publicados no Diário Oficial do Município e ficarão 

disponíveis no endereço eletrônico: www.ribeiraopreto.sp.gov.br, no link Concursos PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

16.17. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIBEIRÃO PRETO poderá anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde que sejam verificadas 

falsidades de declaração ou irregularidade no Certame. 
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16.18. A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, a homologação/prorrogação deste 

concurso poderá ser feita em etapas (por cargo). 

16.19. A nomeação do candidato implica sua aceitação da Legislação em vigor, inclusive do Estatuto dos 

Servidores Municipais da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO. 

16.20. A prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará cancelamento da inscrição do 

candidato, sua eliminação do respectivo Concurso Público e anulação de todos os atos com respeito a ele 

praticados pela PREFEITURA ainda que já tenha sido publicado. 

16.21. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 

horário oficial de Brasília. 

 

Ribeirão Preto, 23  de julho de 2021 

 

 

 

André Almeida Morais 
Secretária Municipal da Administração 

 
 
 

Caio Augusto Campos Gentil 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos  
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ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

 

 

Toda legislação e jurisprudência devem ser consideradas com as alterações e atualizações vigentes 

até a data da publicação do edital. Legislação e julgados com entrada em vigor após a publicação 

do edital poderão ser utilizados, quando supervenientes ou complementares a algum tópico já 

previsto ou indispensável à avaliação para o cargo. Todos os temas englobam também a legislação 

que lhes é pertinente, ainda que não expressas no conteúdo programático. 

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

Para os cargos de Auxiliar de Farmacêutico e Técnico em Laboratório de Análises Clínicas: 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 

Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 

substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 

sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 

verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 

Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação ou radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou 

decimal; Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum; Porcentagem; Razão e proporção; 

Regra de três simples ou composta; Equações do 1º ou do 2º graus; Sistema de equações do 1º 

grau; Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa; 

Relação entre grandezas – tabela ou gráfico; Tratamento da informação – média aritmética 

simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras 

ou de Tales. 

Noções de Informática: MS-Windows 2010: 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 2016. MS-Word 2016: estrutura 

básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 

marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de 

páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 

2016: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 

elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 

objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados 

externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2016: estrutura básica das apresentações, 

conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação 
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de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e 

transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de 

mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, 

busca e impressão de páginas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Auxiliar de Farmacêutico  

Conhecimentos Específicos: Assistência farmacêutica: conceito, organização e financiamento no 

SUS. Ciclo da assistência farmacêutica no SUS: noções gerais de seleção, programação, aquisição, 

armazenamento, prescrição e dispensação de medicamentos. Conceito de uso racional de 

medicamentos (URM). Medicamentos genéricos. Noções de organização e funcionamento de 

farmácia. Organização de almoxarifados, controle de estoque de medicamentos e de material de 

consumo, condições adequadas de armazenamento. Cálculos em farmácia. Boas práticas de 

dispensação de medicamentos. Noções de farmacologia. Noções de higiene e de segurança. 

Noções de ética, cidadania e responsabilidade. Trabalho em equipe. RENAME. Portaria nº 344/98. 

Lei nº 5.991/73. Portaria GM/MS nº 1.311 de 23/07/2002.  Portaria municipal nº 58/2010 - 

Normatização das prescrições e dispensações na SMS. 

 

Técnico em Laboratório de Análises Clínicas  

Conhecimentos Específicos:  

Identificação, utilização e conservação dos diversos equipamentos de laboratório: balanças, 

estufas, microscópio, vidraria. Métodos mais utilizados na esterilização e desinfecção em 

laboratório: autoclavação, esterilização em estufa, soluções desinfetantes. Preparação de meios 

de cultura, soluções, reagentes e corantes. Manuseio e esterilização de material contaminado. 

Métodos de prevenção e assistência a acidentes de trabalho. Técnicas de lavagem de material em 

laboratório de análises clínicas. Noções de anatomia humana para identificação de locais de coleta 

de amostras para análise. Biologia: técnicas bioquímicas indicadas no diagnóstico de diversas 

patologias humanas. Hematologia: execução de técnicas de preparo de corantes, de manuseio 

correto de aparelhos e materiais, para fins de diagnóstico hematológico. Noções de Imuno-

hematologia. Imunologia: técnicas sorológicas e de imunofluorescência com ênfase no diagnóstico 

imunológico das doenças humanas. Diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis: Sífilis, HIV 

e Hepatites virais. Diagnóstico de doenças respiratórias: Tuberculose e Covid 19. Microbiologia: 

microbiologia clínica, coleta, transporte e armazenamento de materiais, aplicação e execução de 

técnicas bacteriológicas para o diagnóstico das doenças infecciosas, utilização correta de 

aparelhos e materiais. 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 

Para os cargos de Biólogo, Contador, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Especialista em 

Ciências Ambientais:  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 

Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 

substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 

sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 

verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 

Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação ou radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou 

decimal. Mínimo múltiplo comum. Máximo divisor comum. Porcentagem. Razão e proporção. 

Regra de três simples ou composta. Equações do 1º ou do 2º grau. Sistema de equações do 1º 

grau. Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa. 

Relação entre grandezas – tabela ou gráfico. Tratamento da informação – média aritmética 

simples. Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras 

ou de Tales. 

Noções de Informática: MS-Windows 2010: 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 2016. MS-Word 2016: estrutura 

básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 

marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de 

páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 

2016: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 

elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 

objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados 

externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2016: estrutura básica das apresentações, 

conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação 

de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e 

transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de 

mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, 

busca e impressão de páginas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Biólogo 

Conhecimentos Específicos: 

Ecologia e manejo de comunidades terrestres: fitogeografia. Teoria e prática da conservação da 

biodiversidade. Destruição, fragmentação e degradação de habitats. Indicadores biológicos do 

estado e evolução das comunidades e ecossistemas. Efeito das perturbações naturais e 

antropogênicas sobre a estrutura e funcionamento de comunidades e ecossistemas. Restauração 

de ecossistemas degradados. Estudo de impacto ambiental e previsão do impacto ecológico. 

Ecologia aquática ou ecossistemas aquáticos: noções de ecologia. Conceitos de sistemas e de 

ecossistemas. Fluxo de energia e ciclagem de materiais em ecossistemas aquáticos. Propriedades 

físicas e químicas da água. Ciclo da água na natureza. Fatores físicos, físicoquímicos e químicos no 

ambiente aquático. Bacias hidrográficas, rios e arroios (ou equivalentes). A irrigação e efeito sobre 
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as águas. A formação de reservatórios de rios. Os esgotos e sua repercussão nos corpos 

receptores. Caracterização dos tipos de tratamentos de esgotos. Lei Federal nº 9.433/97 (Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos). Classificação dos corpos de água. Microbiologia ambiental: 

fundamentos de ecologia microbiana. Interações dos micro-organismos com o meio ambiente. 

Microbiologia do solo. Microbiologia das águas domésticas e esgotos. Determinação da qualidade 

da água. Organismos indicadores de contaminação. Micro-organismos e tratamento de esgotos. 

Conhecimento de Epidemiologia Ambiental utilizando informações sobre os fatores de risco 

ambiental (físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos ou psicossociais). As 

características especiais de ambiente que interferem no padrão de saúde da população e os 

efeitos adversos à saúde relacionados à exposição a fatores de risco ambientais. Fatores de risco 

biológicos (vetores, hospedeiros e reservatórios e animais peçonhentos). Desastres naturais e 

acidentais com produtos perigosos (vírus, bactérias, parasitas, protozoários, venenos, toxina, 

substâncias químicas e radiação ionizante) que podem gerar doenças e agravos decorrentes de 

riscos não biológicos. Política nacional de promoção à saúde. SUS - Políticas de Saúde. 

Conhecimento básico de entomologia. Conceitos gerais de imunologia. Conceitos gerais de 

biologia molecular. Características gerais do agente e da epidemiologia da raiva, dengue, 

leptospirose, leishmanioses, doença de Chagas, febre amarela, febre maculosa. Conhecimento 

acerca de fauna sinantrópica - hábitos, comportamento, ciclo biológico e manejo integrado de 

culicídeos (Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex quinquefasciatus), aranhas e escorpiões de 

importância médica, carrapatos de importância médica, roedores urbanos e quirópteros de áreas 

urbanas. 

 

Contador 

Conhecimentos Específicos: 

CONTABILIDADE GERAL: 

1. Contabilidade. 1.1 Conceito. 1.2 Objeto. 1.3 Finalidade. 

2. Contas. 2.1 Conceito. 2.2 Teorias. 2.3 Função. 2.4 Natureza das contas. 

3. Noções sobre regime de competência e regime de caixa. 

4. Noções sobre origem e aplicação de recursos. 

5. Escrituração. 5.1 Sistema de partidas dobradas. 5.2 Erros de escrituração e suas correções. 

6. Estrutura, características e forma de apresentação das demonstrações financeiras pela le-

gislação societária e pelos pronunciamentos técnicos do comitê de pronunciamentos con-

tábeis (CPC). 

7. 7.1 Demonstração dos fluxos de caixa (métodos direto e indireto). 7.2 Balanço patrimonial. 

7.3 Demonstração do resultado do exercício. 7.4 Demonstração das mutações do Patrimô-

nio Líquido. 7.5 Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. 7.6 Notas explicativas. 

8. Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil‐financeiro. 

9. Disponibilidades – caixa e equivalentes de caixa: conteúdo, classificação e critérios de ava-

liação. 

10. Contas a receber. 10.1 Conceito, conteúdo e critérios contábeis. 

11.  Estoques. 11.1 Conceito, conteúdo e classificação. 

12. Despesas antecipadas. 12.1 Conceito, conteúdo, classificação e critérios de avaliação. 

13. Realizável a longo prazo (não circulante). 13.1 Conceito e classificação. 13.2 Ajuste a valor 
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presente. 13.3 Cálculo e contabilização de contas ativas e passivas. 

14. Instrumentos financeiros. 14.1 Aspectos conceituais, reconhecimento, mensuração e evi-

denciação. 

15.  Mensuração do valor justo. 15.1 Definição de valor justo. 15.2 Valor justo. 15.3 Aplicação 

para ativos, passivos e instrumentos patrimoniais. 15.4 Técnicas de avaliação do valor jus-

to. 

16. Ativo Imobilizado. 16.1 Conceituação, classificação e conteúdo das contas. 16.2 Critérios de 

avaliação e mensuração do ativo imobilizado. 16.3 Depreciação, exaustão e amortização. 

17. Ativos intangíveis. 17.1 Aspectos conceituais, definição, reconhecimento e mensuração. 

17.2 Goodwill. 

18. Redução ao valor recuperável de ativos. 18.1 Definições, identificação, reconhecimento, 

mensuração e divulgação. 

19. Passivo exigível. 19.1 Conceitos gerais, avaliação, reconhecimento, mensuração e conteúdo 

do passivo. 

20. Fornecedores, obrigações fiscais e outras obrigações. 

21. Empréstimos e financiamentos. 

22.  Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. 

23. Patrimônio Líquido. 23.1 Capital Social. 23.2 Reservas de capital. 23.3 Ajustes de avaliação 

patrimonial. 23.4 Reservas de lucros. 23.5 Ações em tesouraria. 23.6 Prejuízos acumulados. 

24. Despesas e outros resultados das operações continuadas. 

25. Conceitos básicos de análise de balanços e demonstrações financeiras. 

 

CONTABILIDADE PÚBLICA 

1. Contabilidade Pública. 1.1 Conceituação, objeto e campo de aplicação. 1.2 NBC TSP Estru-

tura Conceitual. 1.3 Sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. 

2. Composição do Patrimônio Público. 2.1 Patrimônio Público. 2.2 Ativo. 2.3 Passivo. 2.4 Saldo 

Patrimonial. 

3. Receita Pública: 3.1 Definição e classificação (orçamentária, intraorçamentária, extraorça-

mentária). 3.2 Estágios da receita. 3.3 Escrituração contábil. 

4. Despesa Pública: 4.1 Definição e classificação (orçamentária, intraorçamentária, extraor-

çamentária). 4.2 Classificação econômica e funcional-programática. 4.3 Codificação. 4.4 Es-

tágios da despesa. 4.5 Escrituração contábil. 

5. Restos a pagar: 5.1 Definição. 5.2 Escrituração contábil. 

6. Dívida pública: 6.1 Definição. 6.2 Escrituração contábil. 

7. Patrimônio público: 7.1 Conceito. 7.2 Variações patrimoniais aumentativas (VPAs), varia-

ções patrimoniais diminutivas (VPDs). 

8. Plano de contas aplicado ao setor público. 

9. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) - 10º edição: 9.1 Balanço or-

çamentário. 9.2 Balanço financeiro. 9.3 Balanço patrimonial 9.4 Demonstração das varia-

ções patrimoniais. 9.5 Demonstração de fluxos de caixa. 9.6 Demonstração das mutações 

do patrimônio líquido. 9.7 Demonstração da dívida fundada. 9.8 Demonstração da dívida 

flutuante. 9.9 Notas explicativas às demonstrações contábeis. 9.10 Consolidação das de-

monstrações contábeis. 
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AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

1. Auditoria governamental. 1.1 Controle interno. 1.2 Auditoria de conformidade e auditoria 

operacional. 1.3 Instrumentos de fiscalização. 1.3.1 Auditoria, levantamento, monitora-

mento e inspeção. 1.4 Planejamento de auditoria. 

2. Gestão de riscos no setor público. 

3. Plano de auditoria baseado no risco. 3.1 Atividades preliminares. 3.2 Determinação de es-

copo. 3.3 Materialidades, risco e relevância. 3.4 Exame e avaliação do controle interno. 3.5 

Risco inerente, de controle e de detecção. 3.6 Risco de auditoria. 3.7 Matriz de Planeja-

mento. 3.8 Roteiros de auditoria. 3.9 Papéis de trabalho. 3.10 Testes de auditoria. 3.11 Im-

portâncias da amostragem estatística em auditoria. 

4. Execução da auditoria. 4.1 Técnicas e procedimentos. 4.1.1 Exame documental, inspeção 

física, conferência de cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise 

de contas contábeis, revisão analítica. 

5. Comunicação dos resultados. 5.1 Relatórios de auditoria. 

6. Documentação da auditoria. 

7. Supervisão e controle de qualidade. 

 

ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1. Orçamento: 1.1 conceitos. 1.2 Princípios orçamentários. 

2. Processo orçamentário: 2.1 Elaboração da proposta orçamentária; discussão, votação e 

aprovação da Lei do Orçamento. 2.1 Execução orçamentária e financeira. 2.3 Controle e 

avaliação da execução orçamentária. 

3. Planejamento orçamentário: 3.1 Plano Plurianual. 3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

3.2 Lei Orçamentária Anual. 

4. Créditos adicionais: 4.1 Conceito, classificação. 4.2 Autorização, abertura, vigência, indi-

cação e especificação de recursos 4.3 Escrituração contábil. 

 

LEGISLAÇÃO 

1. Lei Complementar nº 101/2000 e alterações. 

2. Lei nº 4.320/1964 e alterações. 

3.  Lei nº 8.666/1993, exceto os artigos 89 a 108, que foram revogados pela Lei nº 14.133/21. 

4.  Lei nº 14.133/21. 

5. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publicado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) - 8ª edição. 

 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Conhecimentos Específicos: Legislação atualizada em Saúde do Trabalhador elaborada pelos: 

Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Previdência Social. Normas Regulamentadoras 

(atualizadas) da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego. Sistemas de Gestão 

Integrada em Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Organização e Administração. 

Psicologia e Comunicação. Estatística de Acidente do Trabalho. Fisiologia do Trabalho. Ergonomia. 

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MjgwNDowMWIyOmYwMDA6ZmM3MzpjNDdlOjFmOTI6M2NjODo4N2M3:VGh1LCAwNSBBdWcgMjAyMSAxNDowMDo1NSAtMDMwMA==

 

Edital de Abertura – 2021  37 de 39 

 

Ventilação Industrial. Noções de Toxicologia Industrial. Noções de Epidemiologia. Saneamento do 

meio. Proteção contra incêndio. Primeiros socorros. Higiene do Trabalho. Arranjo Físico. Avaliação 

e controle dos riscos: proteção coletiva, equipamento de proteção individual. Riscos ambientais: 

agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; riscos em eletricidade; transporte 

e movimentação de materiais. Segurança na construção civil. Programas, Campanhas e SIPATs. 

Acidentes do Trabalho: causas, consequências, programas de prevenção, comunicação e análise 

de acidentes. Segurança no trânsito. Inspeções de segurança. SESMT – Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes. Conceito de Risco, perigo, acidente, incidente. PPRA e PCMSO; PPP – Perfil 

Profissiográfico Previdenciário; LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. 

Programas de Gerenciamento de Riscos. Auditoria de Segurança. Técnicas de Análise de Riscos: 

Série de Riscos, Análise Preliminar de Riscos, Análise de Modos de Falha e Efeitos, HAZOP, Análise 

de Árvore de Falhas, Técnica de Incidentes Críticos. Proteção do Meio Ambiente. Transporte de 

materiais perigosos. Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, e suas posteriores 

alterações, Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e suas posteriores alterações, Lei 

Federal n° 7.410, de 27 de novembro de 1985 e suas posteriores alterações, Resolução nº 1.010, 

de 22 de agosto de 2005, e suas posteriores alterações e outras normas que venham substituí-los 

ou complementá-los.  

 

Especialista em Ciências Ambientais 

Conhecimentos Específicos: 

Geoprocessamento e sensoriamento remoto. Conceitos básicos de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG). Sistemas de coordenadas e georreferenciamento. Sistemas de imageamento: 

principais sistemas sensores, conceitos de pixel, resolução espacial, temporal e radiométrica. 

Imagens de radar, multiespectrais e multitemporais. Aplicações de sensoriamento remoto no 

planejamento, monitoramento e controle dos recursos naturais e das atividades antrópicas. 

Ecologia geral e aplicada. Ecossistemas brasileiros. Cadeia alimentar. Sucessões ecológicas. 

Recursos hídricos. Noções de meteorologia e climatologia. Noções de hidrologia. Ciclo hidrológico, 

balanço hídrico, bacias hidrográficas, transporte de sedimentos. Noções de hidráulica. Controle de 

poluição ambiental. Qualidade da água. Vigilância da qualidade da água para consumo humano. 

Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano. Poluição hídrica. Tecnologias de tratamento de água. Tecnologias de tratamento de 

efluentes sanitários. Poluentes atmosféricos. Tecnologias de tratamento de resíduos sólidos. 

Saneamento ambiental. Sistema de abastecimento de água. Rede de esgotamento sanitário. 

Gerenciamento de resíduos sólidos: acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e 

destinação final. Drenagem urbana (micro e macro). Planejamento e gestão ambiental. Avaliação 

de impactos ambientais. Riscos ambientais. Valoração de danos ambientais. Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC). Meio ambiente e saúde. Noções de saúde pública. Noções de 

epidemiologia. Planejamento territorial. Instrumentos de controle do uso e ocupação do solo. 

Estatuto das Cidades. Defesa civil. Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Gerenciamento de 

desastres, ameaças e riscos. Política de combate a calamidades. Lei nº 9.605/1998 e alterações e 

Decreto nº 6.514/2008 (Lei dos Crimes Ambientais). Lei nº 12.651/2012. Lei nº 9.795/1999 e 

Decreto nº 4.281/2002 (Educação Ambiental). Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos 
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Sólidos). Lei nº 11.105/2005 (organismos geneticamente modificados). Lei nº 7.802/1989 e 

alterações (Lei de Agrotóxicos). Lei nº 9.433/1997 e alterações (Política Nacional de Recursos 

Hídricos). Lei nº 6.938/1981 e alterações (Política Nacional do Meio Ambiente). Lei nº 9.985/2000 

e alterações (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza). Resolução Conama 

307/2002. Resolução SMA 32, de 03/04/2014. Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 

(Do Controle e da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e seu Padrão de 

Potabilidade); Resolução SS 65/2005 (Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos 

ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano no Estado de São Paulo e dá 

outras providências); Resolução SS 65/2016 (Altera a redação do artigo 6º, da Resolução SS 65, de 

12-04-2005); Lei Complementar 2.963/2019 (Código Sanitário do Município de Ribeirão Preto); 

RDC Anvisa 222/2018 (Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços 

de Saúde e dá outras providências). 

 

 

Para o cargo de Médico Clínico Geral:  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 

Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 

substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 

sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 

verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 

Política de Saúde: Princípios e diretrizes do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil – 

Saúde. Política Nacional de Atenção Primária à Saúde. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais 

de Saúde – Vigilância em Saúde. Epidemiologia e indicadores de saúde. Políticas de 

descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória. Calendário 

Nacional de Vacinação. Lei Federal nº 8.080/1990. Lei Federal nº 8.142/1990. Decreto Federal nº 

7.508/2011. Redes de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Determinantes Sociais 

e Processos de Saúde-doença. Linhas de cuidados. 

Noções de Informática: MS-Windows 2010: 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 2016. MS-Word 2016: estrutura 

básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 

marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de 

páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 

2016: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 

elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 

objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados 

externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2016: estrutura básica das apresentações, 

conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação 

de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e 

transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de 
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mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, 

busca e impressão de páginas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Médico Clínico Geral 

Conhecimentos Específicos: 

Características do agente, hospedeiros e meios importantes para transmissão, aspectos mais 

importantes dos diagnósticos clínico e laboratorial e do tratamento, medidas e profilaxia das 

seguintes doenças: Rubéola, Sarampo, Caxumba, Encefalites, Varicela e varicela Zoster, Hepatites 

virais e não virais, Mononucleose, Enteroviroses, Herpes simples, Difteria, Salmoneloses, 

Tuberculose, Hanseníase, Estreptococcias, Blenorragia, Conjuntivites, Parasitoses Intestinais, 

Toxoplasmose, Esquistossomose, Lues, Escabiose, Pediculose, Blastomicose, Candidíase, Calazar,  

Malária,  AIDS, Cólera, Difteria, Doenças de Chagas, Doenças Meningocócicas, Dengue, Zika , 

Chikungunya, Febre Amarela, Febre Tifoide,  Leptospirose, Leishmaniose, Malária, Meningite 

Bacteriana e Viral, Poliomielite, Raiva Humana, Tétano. Doenças da nutrição e metabolismo: 

Avitaminose, Desnutrição, Obesidade e Osteoporose, Diabetes Metabólica, Dislipidemia, 

Tireoidopatias. Aparelho digestivo: Doenças do Esôfago, Úlcera Péptica, Diarreias Agudas e 

Crônicas, Insuficiências Hepáticas, Cirroses, Colelitíases e Colecistites, Pancreatite, 

Hepatoesplenomegalia. Diagnóstico Diferencial do abdômen Agudo. Patologias anorretais (fístula 

anal, hemorroidas). Doenças respiratórias: Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Asma 

brônquica, Bronquite Crônica e Enfisema Pulmonar. Hipertensão Arterial Sistêmica, 

Miocardiopatias, dor torácica, interpretação básica de ECG. Aparelho urinário: infecção de urina e 

calculose renal. Aparelho osteomuscular: lombalgia e artrose. Vertigem, fadiga e dor crônica, 

anemia, cefaleia.  Transtornos depressivos e de Ansiedade.  Síndrome Demencial. Neoplasias: 

rastreios dos tipos mais incidentes (pulmão, próstata, cólon e mama). ACLS/APH. Código de Ética 

Médica. Responsabilidade profissional e documentos médicos.  Atuação médica na Atenção 

Primária à Saúde.  Prevenção e tratamentos das DCNT. Atenção domiciliar. Cuidados paliativos na 

Atenção Primária à Saúde. Cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde: n° 38 - Estratégias 

para cuidado da pessoa com doença crônica e obesidade; n° 19 - Envelhecimento e saúde da 

pessoa idosa; n° 34 - Saúde Mental; n° 40 - Estratégias para o cuidado da Pessoa com Doença 

Crônica, O cuidado da Pessoa Tabagista; n° 36 - Estratégias para o cuidado da pessoa com doença 

crônica: diabetes mellitus; n° 37 - Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: 

hipertensão arterial sistêmica; n° 28 - Acolhimento à demanda espontânea, volumes I e II. Política 

Nacional de Saúde integral da População Negra  - política do SUS, 3° edição 2017. Portaria n° 3.222 

de 10 de Dezembro de 2019. Nota técnica n° 5/2020 - DESF/SAPS/MS. Portaria n° 2.979, de 12 de 

Novembro de 2019. 
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