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Visando dar o tratamento adequado as pessoas que sofrem com a dependência química, a Prefeitura 
de Carapicuíba oferece atendimento por meio do Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial - álcool e dro-
gas), localizado na rua José Fernandes Teixeira Zuza, 500 - Vila Cretti.

No local é realizado o atendimento multiprofissional com enfermeiro, psicólogo, psiquiatra e assistente 

social, além de oficinas terapêuticas e palestras.
A pessoa que tem alguém na família em situação de dependência química pode entrar em contato por 

meio do telefone: (11) 4184-3745. O atendimento acontece todos os dias das 7 às 19 horas.

Prefeitura de Carapicuíba 
oferece tratamento para 
dependentes químicos
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA/SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023

A Prefeitura do Município de Carapicuíba/SP faz saber que realizará, por meio da empresa 
RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., em datas, locais e horários a serem 
oportunamente divulgados, Concurso Público regido de acordo com a Constituição Federal de 
5 de outubro de 1988, Lei Municipal nº. 1.619/1993, Lei Municipal nº. 3.260/2014 atualizada, 
Lei Municipal nº. 3.592/2019, Lei Municipal nº3204/13, Lei Orgânica Municipal e as demais Leis 
Municipais em vigor, destinado ao provimento de vagas para os cargos descritos na Tabela I, 
especificada no Capítulo 1 do Concurso Público deste edital.

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DO CONCURSO PÚBLICO

1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, nos cargos indicados 
no presente edital e dos que vagarem, pelo Regime Estatutário, de acordo com o previsto na Lei 
Municipal nº 1.619/1993, dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado 
por mais 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do certame, a critério da Prefeitura do 
Município de Carapicuíba.

1.2. As vagas oferecidas são para o município de Carapicuíba/SP.
1.3. Os cargos, as vagas, o salário inicial, a carga horária, os requisitos mínimos exigidos e a 

taxa de inscrição são os estabelecidos na Tabela I de Cargos, especificada abaixo.
1.4. Os cargos constantes neste edital estarão sujeitos a possíveis escalas, na jornada de 

trabalho, podendo incidir em sábados, domingos e feriados.
1.5. As atribuições dos cargos estão descritas no Anexo I, deste Edital.
1.6. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial 

de Brasília/DF.

TABELA I – CARGOS, VAGAS, SALÁRIO INICIAL, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS 
MÍNIMOS EXIGIDOS E TAXA DE INSCRIÇÃO

Alfabetizado

Cargo Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência

Salário inicial
Carga 
horária 

semanal
Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição

Ajudante Geral 04 --

R$ 1.212,00 + benefícios 
conforme Leis Municipais nº. 
3798/2021 (1), 3668/2020 (2) e 

1053/1988 (3)

40 horas Ser alfabetizado. R$ 8,00

Artífice - 
Encanador 02 --

R$ 1.216,00 + benefícios 
conforme Leis Municipais nº. 
3798/2021 (1), 3668/2020 (2) e 

1053/1988 (3)

40 horas Ser alfabetizado. R$ 8,00

Ensino fundamental

Cargo Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência

Salário inicial
Carga 
horária 

semanal
Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição

Cozinheira(o) 06 01

R$ 7,23 por hora + benefícios 
conforme Leis Municipais nº. 
3798/2021 (1), 3668/2020 (2) e 

1053/1988 (3)

40 horas Ensino fundamental incompleto. R$ 8,00

Motorista 07 01
R$ 1.386,81+ benefícios conforme 
Leis Municipais nº. 3798/2021 (1), 

3668/2020 (2) e 1053/1988 (3)
40 horas

Ensino fundamental completo 
e possuir a Carteira Nacional 
de Habilitação – CNH, na 
categoria “D” ou “E”, contendo 
a especificação de “exercendo 
atividade remunerada”.

R$ 17,00

Ensino médio/ técnico

Cargo Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência

Salário inicial
Carga 
horária 

semanal
Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição

Agente de Trânsito 03 --

R$ 1.220,00 + benefícios 
conforme Leis Municipais nº. 
3798/2021 (1), 3668/2020 (2) e 

1053/1988 (3)

40 horas 

Ensino médio completo e 
possuir Carteira Nacional 
de Habilitação – CNH nas 
categorias “A e B”, contendo a 
especificação de “exercendo 
atividade remunerada”.

R$ 25,00

Auxiliar de Saúde 
Bucal 05 01

R$ 1.225,41+ benefícios conforme 
Leis Municipais nº. 3798/2021 (1), 

3668/2020 (2) e 1053/1988 (3)
40 horas

Ensino médio completo, curso 
completo de Auxiliar de Saúde 
Bucal e registro no CRO 
(conforme determinação da Lei 
Federal nº 11.889/08).

R$ 25,00

Cuidador de 
Paciente 16 01

R$ 1.212,00 + benefícios 
conforme Leis Municipais nº. 
3798/2021 (1), 3668/2020 (2) e 

1053/1988 (3)

40 horas Ensino médio incompleto. R$ 25,00

Ensino médio/ técnico

Cargo Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência

Salário inicial
Carga 
horária 

semanal
Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição

Técnico de 
Enfermagem PSF 10 01

R$ 1.253,43 + benefícios 
conforme Leis Municipais nº. 
3798/2021 (1), 3668/2020 (2) e 

1053/1988 (3)

40 horas

Ensino médio completo e 
curso técnico completo em 
Enfermagem e registro no 
COREN.

R$ 25,00

Técnico em 
Prótese Dentária 01 --

R$ 1.386,81 + benefícios 
conforme Leis Municipais nº. 
3798/2021 (1), 3668/2020 (2) e 

1053/1988 (3)

40 horas
Ensino médio completo e curso 
técnico completo em Prótese 
Dentária e registro no CRO.

R$ 25,00

Topógrafo 01 --

R$ 1.420,79 + benefícios 
conforme Leis Municipais nº. 
3798/2021 (1), 3668/2020 (2) e 

1053/1988 (3)

40 horas

Ensino médio completo, curso 
técnico completo em Topografia 
ou Agrimensura e registro no 
respectivo Conselho de Classe.

R$ 25,00

Ensino superior

Cargo Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência

Salário inicial
Carga 
horária 

semanal
Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição

Advogado-SUAS 
(Sistema Único 
de Assistência 
Social)

01 --

R$ 3.335,44 + benefícios 
conforme Leis Municipais nº. 
3798/2021 (1), 3668/2020 (2) e 

1053/1988 (3)

40 horas Ensino superior completo em 
Direito e registro na OAB. R$ 29,00

Bibliotecário 01 --
R$ 2.285,70+ benefícios conforme 
Leis Municipais nº. 3798/2021 (1), 

3668/2020 (2) e 1053/1988 (3)
30 horas

Ensino superior completo em 
Biblioteconomia e registro no 
CRB.

R$ 29,00

Engenheiro 
Agrônomo 01 --

R$ 3.753,41 / mês + benefícios 
conforme Leis Municipais nº. 
3798/2022 (1), 3247/2013 (2) e 

1053/1988 (3)

40 horas
Ensino superior completo em 
Engenharia Agronômica e 
registro no CREA.

R$ 29,00

Fonoaudiólogo 05 01
R$ 2.439,81+ benefícios conforme 
Leis Municipais nº. 3798/2021 (1), 

3668/2020 (2) e 1053/1988 (3)
30 horas

Ensino superior completo em 
Fonoaudiologia e registro no 
CREFONO.

R$ 29,00

Instrutor 
de Práticas 
Desportivas

04 --
R$ 2.095,72+ benefícios conforme 
Leis Municipais nº. 3798/2021 (1), 

3668/2020 (2) e 1053/1988 (3)
40 horas

Ensino superior completo em 
Educação Física e registro no 
CREF.

R$ 29,00

Médico 
Generalista ESF/
PSF

08 01
R$ 19.000,00 + benefícios 
conforme Lei Municipal nº. 

3867/2022
40 horas Ensino superior completo em 

Medicina e registro no CRM. R$ 29,00

Médico Pediatra 04 -- R$ 6.436,23 (4)

R$ 15.418,92(5)
12 horas/ 
24 horas

Ensino superior completo em 
Medicina, especialização em 
Pediatria e registro no CRM.

R$ 29,00

Terapeuta 
Ocupacional 05 01

R$ 2.126,55+ benefícios conforme 
Leis Municipais nº. 3798/2021 (1), 

3668/2020 (2) e 1053/1988 (3)
20 horas

Ensino superior completo em 
Terapia Ocupacional e registro 
no CREFITO.

R$ 29,00

Legenda:

(1) Abono Mensal no valor de R$ 180,00 (somente para servidor com remuneração máxima de R$ 3.600,00) / Cesta Básica no valor de R$ 150,00;

(2) Sacola Básica na quantidade de 40 kg (somente para servidor com vencimentos máximo de R$ 3.600,00);

(3) Vale-Transporte.

(4) e (5) Remuneração mensal variável conforme carga horária e local de trabalho

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler este edital em sua íntegra, tendo conhecimento 
e estando de acordo com as exigências nele contidas, principalmente, as especificadas a seguir, 
que devem ser comprovadas à época da posse:

2.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser estrangeiro, com igualdade de direitos, nos 
termos em que dispuser a legislação específica;

2.1.2. Ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar, nos termos do Decreto 

nº 57.654/66, alterado pelo Decreto nº 93.670/86;
2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da posse, dos REQUISITOS MÍNIMOS 

EXIGIDOS para o cargo, conforme especificado na Tabela I, do Capítulo 1, e a DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA determinada no item 12.5 do Capítulo 12 deste edital;

2.1.6. Ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com o exercício 
do cargo, comprovada em inspeção realizada pelo Serviço Médico indicado pela Prefeitura do 
Município de Carapicuíba;

2.1.7. Não ter sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo 
disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, condenado em 
processo criminal por prática de crimes contra a administração pública, capitulados nos títulos II e 
XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492/86 e na Lei nº 8.429/92;

2.1.8. Não estar, no ato da posse, incompatibilizado para nova nomeação em novo cargo 
público;

2.1.9. Não possuir antecedentes criminais;
2.1.10. Não estar com idade de aposentadoria compulsória;
2.1.11. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou 

função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.concursosrbo.
com.br, iniciando-se no dia 26 de janeiro de 2023 e encerrando-se no dia 17 de março de 

http://www.concursosrbo.com.br
http://www.concursosrbo.com.br
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data de término das inscrições.
3.16.4. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas 

deverá levar um acompanhante (maior de 18 anos), que também se submeterá às regras deste 
Edital e Anexos e ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela 
guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as 
provas.

3.16.4.1. A candidata lactante deverá declarar a referida condição na ficha de inscrição online 
e encaminhar sua solicitação à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. até o dia 
útil subseqüente ao término das inscrições, por correspondência com AR ou SEDEX, conforme 
estabelecido no item 3.16.

3.17. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova por 
motivo de crença religiosa, deverá encaminhar solicitação à RBO Assessoria Pública e Projetos 
Municipais Ltda., nos termos do item 3.16 deste Capítulo.

3.18. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a partir 
de 29 de março de 2023, acessar o site www.concursosrbo.com.br para verificar o resultado 
da solicitação pleiteada.

3.19. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações 
fornecidas no ato da inscrição.

4. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem 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 pelo 
Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.

4.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo 
Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, aos candidatos com deficiência habilitados, será 
reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no 
prazo de validade do Concurso Público.

4.3. São consideradas pessoas com deficiência as que apresentem, em certo grau, uma 
deficiência mental, motriz ou sensorial, com caráter de cronicidade e persistência de alteração 
de vida, bem como as que se enquadram no Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

4.4. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, declarada na inscrição, 
não se constate, devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação geral de aprovados.

4.4.1. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência declarada na inscrição 
seja incompatível com o cargo pretendido.

4.5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.

4.6. As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e 
critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para 
todos os demais candidatos.

4.7. As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por falta de 
candidatos, por reprovação no Concurso Público ou na perícia médica, serão preenchidas pelos 
demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.

4.8. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado 
nos dias do Concurso Público deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que 
necessita para a realização das provas.

4.9. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência 
deverá declarar a condição na Ficha de Inscrição e proceder conforme o item abaixo.

4.10. O candidato com deficiência, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, deverá 
encaminhar, via Sedex ou correspondência com Aviso de Recebimento (AR), à RBO Assessoria 
Pública e Projetos Municipais Ltda., aos cuidados do Departamento de Planejamento de 
Concursos, localizado à Rua Inácio Ribeiro, 993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - SP 
CEP 13670-000, identificando o nome do Concurso Público no envelope: Prefeitura do Município 
de Carapicuíba – Concurso Público 01/2023, os documentos a seguir:

a) Declaração constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo 
candidato, especificando a condição especial para a realização da prova (caso a condição especial 
seja necessária); e 

b) Laudo Médico, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das 
inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável 
causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando o 
seu nome, número do RG e do CPF.

4.10.1. Os candidatos que solicitarem a prova em braille deverão levar, para esse fim, no dia 
da aplicação das provas, reglete e punção.

4.10.2. O candidato com deficiência auditiva poderá solicitar, na declaração constante no 
Anexo III deste Edital, a autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a inspeção e 
aprovação da Comissão Multidisciplinar, com a finalidade de garantir a lisura do Concurso Público.

4.10.3 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (uma) hora para a 
realização das provas, deverá enviar a documentação indicada nas alíneas “a” e “b” do item 4.10, 
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.

4.10.4. A comprovação da tempestividade do envio da documentação tratada nas alíneas do 
item 5.10 e subitem 5.10.3 será feita pela data da postagem.

4.10.5. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão 
oferecidas provas neste sistema, com tamanho de letra correspondente a corpo 24.

4.10.6. As condições específicas e ajudas técnicas previstas acima não excluem outras que 
se fizerem necessárias.

4.10.7. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido e será divulgado conforme disposto no item 3.18 e seus subitens, do 
Capítulo 3 deste edital.

4.11. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não 
será devolvido.

4.12. O candidato que não atender, dentro do período das inscrições, aos dispositivos 
mencionados no item 4.10 e respectivas alíneas e subitens, não terá a condição especial atendida 
ou não será considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegado.

4.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções 
constantes deste Capítulo não poderá interpor recurso em favor de sua situação.

4.14. Os candidatos, que no ato da inscrição se declararem pessoas com deficiência, se 

2023, observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 2. Das 
Condições para Inscrição, deste Edital.

3.2. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e 
serviços, de acordo com o valor definido na Tabela I, do Capítulo 1 deste Edital.

3.3. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor da taxa de 
inscrição somente se atender a todos os requisitos exigidos para o cargo pretendido.

3.4. A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das 
normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições 
previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.

3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, 
pagável em toda a rede bancária (preferencialmente nas agências da Caixa Econômica Federal), 
com vencimento para o dia 20 de março de 2023, primeiro dia útil subsequente após a data de 
encerramento do período de inscrição. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento 
de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente.

3.5.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.
br até a data de encerramento das inscrições e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de 
inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line.

3.5.2. Após o encerramento do período de inscrição, não haverá possibilidade de impressão 
do boleto para pagamento, seja qual for o motivo alegado.

3.5.3. A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento da taxa de 
inscrição.

3.5.4. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado e deverá ser 
mantido em poder do candidato e apresentado no local de realização da Prova Objetiva. É de inteira 
responsabilidade do candidato a manutenção sob sua guarda do comprovante do pagamento da 
taxa de inscrição, para posterior apresentação, se necessário.

3.6. O candidato poderá efetuar até 4 (quatro) inscrições no Concurso Público, desde que seja 
1 (uma) para cada dia e período de aplicação das provas, conforme disposto na tabela do item 
6.1.1, Capítulo 6 deste Edital.

3.6.1. Em caso de mais de uma inscrição para o mesmo período de aplicação de prova, o 
candidato deverá optar somente por um cargo por período, sendo considerado como ausente para 
os demais cargos do referido período de aplicação, mesmo que a aplicação das provas ocorra na 
mesma sala.

3.6.2. Ocorrendo a hipótese do item 3.6.1, não haverá restituição parcial ou integral dos 
valores pagos a título de taxa de inscrição.  

3.7. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-
símile, transferência ou depósito em conta corrente, por depósito “por meio de envelope” em caixa 
rápido, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via 
que não a especificada neste Edital, bem como fora do período de inscrição estabelecido.

3.8. Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante de 
agendamento bancário.

3.9. Salvo nos casos de anulação, cancelamento do certame ou duplicidade de pagamento 
de um mesmo boleto, não haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, ainda 
que superior ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de 
inscrição, seja qual for o motivo alegado. 

3.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de cargo sob 
hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve 
verificar atentamente a opção preenchida.

3.10.1. É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros, assim como 
a transferência da inscrição para outros concursos.

3.11. A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. e a Prefeitura do Município 
de Carapicuíba não se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. Assim é recomendável que o candidato realize sua inscrição e respectivo 
pagamento com a devida antecedência.

3.12. A partir do dia 29 de março de 2023, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico 
www.concursosrbo.com.br se os dados da inscrição, efetuada via Internet, e se o valor da 
inscrição foram recebidos pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., ou seja, 
se a inscrição está confirmada.

3.12.1. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento 
ao Candidato da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., através do e-mail 
duvidas@rboconcursos.com.br para verificar o ocorrido, nos dias úteis no horário das 9h às 17h, 
bem como interpor recurso nos termos do Capítulo 11 deste Edital.

3.13. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido 
Concurso Público será feita por ocasião da posse, sendo que a não apresentação implicará a 
anulação de todos os atos praticados pelo candidato.

3.14. As informações prestadas na ficha de inscrição on-line são de inteira responsabilidade 
do candidato, ainda que realizada com o auxílio de terceiros, cabendo à Prefeitura do Município 
de Carapicuíba e à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. 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, respeitando-se a ampla 
defesa e o contraditório.

3.15. O candidato que desejar concorrer à vaga reservada a pessoas com deficiência deverá, 
obrigatoriamente, no ato da inscrição, informar em campo específico da Ficha de Inscrição, e 
proceder conforme estabelecido no Capítulo 4 deste Edital.

3.16. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá 
encaminhar, por meio de correspondência com AR (Aviso de Recebimento) ou Sedex, até o dia útil 
posterior ao término das inscrições, declaração constante no Anexo III deste Edital, devidamente 
preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a realização da 
prova, identificando no envelope: nome e Cargo público ao qual está concorrendo e nome do 
Concurso Público: Prefeitura do Município de Carapicuíba - Concurso Público 01/2023 – 
“Cond. Especial”, à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizado à Rua 
Inácio Ribeiro, 993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro - SP CEP 13670-000.

3.16.1. O candidato que não o fizer durante o período de inscrição estabelecido no item 
anterior, não terá a prova e as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.

3.16.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido.

3.16.3. Para efeito do prazo de recebimento da solicitação por correspondência com AR ou 
SEDEX, estipulado no item 3.16 deste Capítulo, será considerado 5 (cinco) dias corridos após a 
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aprovados no Concurso Público, terão seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados e em 
lista à parte.

4.15. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a 
concessão de readaptação, licença-saúde ou aposentadoria por invalidez.

5. DAS PROVAS

5.1. O Concurso Público constará das seguintes provas e respectivo número de questões:
 

Alfabetizado

Cargo Formas de 
Avaliação

Quantidade de questões
 POCG Quantidade de questões POCE Pontuação

Ajudante Geral Objetiva 15 Língua Portuguesa
15 Matemática ------- Conforme disposto no 

Capítulo 7 deste Edital.

Artífice - Encanador Objetiva 10 Língua Portuguesa
10 Matemática 10 Conhecimentos Específicos Conforme disposto no 

Capítulo 7 deste Edital.

Ensino fundamental

Cargo Formas de 
Avaliação

Quantidade de questões
 POCG Quantidade de questões POCE Pontuação

Cozinheira(o)
Motorista

Objetiva + 
Prática

10 Língua Portuguesa
05 Matemática 15 Conhecimentos Específicos

Conforme disposto no 
Capítulos 7 e 9 deste 
Edital.

Ensino médio/ técnico

Cargo Formas de 
Avaliação

Quantidade de questões
 POCG Quantidade de questões POCE Pontuação

Agente de Trânsito Objetiva
+ Prática

10 Língua Portuguesa
05 Matemática 15 Conhecimentos Específicos

Conforme disposto no 
Capítulos 7 e 9 deste 
Edital.

Auxiliar de Saúde Bucal
Cuidador de Paciente
Técnico de Enfermagem PSF
Técnico em Prótese Dentária
Topógrafo

Objetiva 10 Língua Portuguesa
05 Matemática 15 Conhecimentos Específicos Conforme disposto no 

Capítulo 7 deste Edital.

Ensino superior

Cargo Formas de 
Avaliação

Quantidade de questões
 POCG Quantidade de questões POCE Pontuação

Advogado-SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social)

Objetiva
+ Dissertativa 10 Língua Portuguesa 30 Conhecimentos Específicos

Conforme disposto no 
Capítulos 7 e 8 deste 
Edital.

Bibliotecário
Engenheiro Agrônomo
Fonoaudiólogo
Instrutor de Práticas Desportivas
Terapeuta Ocupacional

Objetiva 15 Língua Portuguesa
05 Matemática 20 Conhecimentos Específicos Conforme disposto no 

Capítulo 7 deste Edital.

Médico Generalista ESF/PSF
Médico Pediatra Objetiva 10 Língua Portuguesa

10 Políticas de Saúde 10 Conhecimentos Específicos Conforme disposto no 
Capítulo 7 deste Edital.

5.2. A Prova Escrita Objetiva será realizada com base em instrumentos que mensuram as 
habilidades e conhecimentos exigidos pelo cargo conforme indicação do ANEXO I, composta 
de questões de Conhecimentos Gerais (POCG) e/ou de Conhecimentos Específicos (POCE), 
conforme o cargo.

5.3. As questões de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos serão objetivas de 
múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada, terão uma única resposta correta e versarão 
sobre os programas contidos no ANEXO II deste Edital.

5.4. A prova dissertativa será realizada e avaliada conforme estabelecido no Capítulo 8 deste 
Edital.

5.5. A prova prática será realizada e avaliada conforme estabelecido no Capítulo 9 deste 
Edital.

6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS (ESCRITAS OBJETIVAS E DISSERTATIVAS)

6.1. As provas escritas serão realizadas na cidade de Carapicuíba/SP, nas datas previstas 
de 16 e 23 de abril de 2023, de acordo com a divisão dos dias e períodos estabelecidos no 
item 6.1.1 deste capítulo, em locais e horários a serem comunicados oportunamente através de 
Edital de Convocação para as Provas Escritas a ser publicado no Diário Oficial de Carapicuíba e 
divulgado através da Internet no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br, observado o 
horário oficial de Brasília/DF.

6.1.1. As provas serão aplicadas conforme a tabela que segue:

DATA PERÍODO DE 
APLICAÇÃO CARGOS

16/04/2023 A

Ajudante Geral
Técnico em Prótese Dentária
Topógrafo
Engenheiro Agrônomo
Médico Generalista ESF/PSF
Médico Pediatra

16/04/2023 B

Artífice - Encanador
Cuidador de Paciente
Advogado-SUAS (Sistema Único de Assistência Social)
Fonoaudiólogo

23/04/2023 C

Cozinheira(o)
Motorista
Técnico de Enfermagem PSF
Terapeuta Ocupacional

23/04/2023 D

Agente de Trânsito
Auxiliar de Saúde Bucal 
Instrutor de Práticas Desportivas 
Bibliotecário

6.1.2. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares existentes nos 
colégios da cidade de Carapicuíba/SP, a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. 
reserva-se do direito de alocá-los em cidades próximas à determinada para aplicação das provas, 
não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses 
candidatos.

6.1.3. Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço ou e-mail do 
candidato. O candidato deverá, a partir do dia 7 de abril de 2023, informar-se, pela internet, no 
endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br, em que local e horário irá realizar a prova. Será 
de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local 
de prova.

6.1.4. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de 
realização das provas, exceto na condição do candidato com deficiência, que demande condição 
especial para a realização das provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas para pessoas 
com deficiência, que, nesse caso, deverá entrar em contato com a empresa realizadora do 
Concurso Público, através do e-mail duvidas@rboconcursos.com.br.

6.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, horário e 
local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 6.1 deste Capítulo.

6.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário 
ou fora do local designado.

6.4. Os eventuais erros referentes a nome, número de documento de identidade, sexo ou 
data de nascimento, deverão ser comunicados no dia da realização das provas escritas para que 
o fiscal da sala faça a devida correção em Ata da Sala de Prova.

6.4.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 
anterior deverá arcar, exclusivamente, com as conseqüências advindas de sua omissão.

6.5. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de cargo e/ou condição de 
candidato com deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento 
ao Candidato – SAC da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., pelo e-mail 
duvidas@rboconcursos.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da 
data de aplicação das Provas Escritas.

6.5.1. A alteração da condição de candidato com deficiência somente será efetuada na 
hipótese de que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito 
erroneamente nas listas afixadas e disponibilizado no endereço eletrônico www.concursosrbo.
com.br  desde que o candidato tenha cumprido todas as normas e exigências constantes no 
Capítulo 4 deste Edital.

6.5.2. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no item 6.5 
deste Capítulo, será o único responsável pelas conseqüências ocasionadas pela sua omissão.

6.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:

a) Comprovante de inscrição (boleto bancário correspondente à inscrição, com o respectivo 
comprovante de pagamento);

b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; 
Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 
Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, 
CRQ, CRM etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).

c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.
6.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir 

a identificação do candidato com clareza.
6.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
6.6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
(trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.

6.6.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.

6.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem 
valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

6.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.
6.7. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou 

a ausência do candidato.
6.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens 

oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a RBO Assessoria 
Pública e Projetos Municipais Ltda. procederá à inclusão do referido candidato, através de 
preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do comprovante de inscrição.

6.8.1. A inclusão de que trata o item 6.8, será realizada de forma condicional e será confirmada 
pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. na fase de Julgamento das Provas 
Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão.

6.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 6.8, a mesma será 
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
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6.8.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato: 
6.8.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que possua o 

respectivo porte;
6.8.3.2. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda 

eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco 
de dados, telefone celular, walkman etc.) ligados ou semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de 
sol, fones de ouvido, bem como protetores auriculares.

6.8.4. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a 
realização das provas escritas, o candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

6.8.4.1. Os equipamentos eletrônicos deverão ser desligados e acondicionados em invólucros 
lacrados específicos para esse fim, que serão fornecidos aos candidatos pelo fiscal de sala. O 
aparelho celular deverá ter a bateria removida pelo próprio candidato.

6.8.4.2. O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desligados deverá 
permanecer sob a carteira do candidato até a entrega da folha de respostas ao fiscal, ao término 
da prova. O invólucro lacrado apenas poderá ser aberto pelo candidato após a saída do colégio 
de prova.

6.8.5. O descumprimento dos itens 6.8.3.1, 6.8.3.2 e 6.8.4 implicará na eliminação do 
candidato. 

6.8.6. A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não se responsabilizará por 
perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização 
das provas. 

6.8.7. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta 
ou comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha ao Concurso Público, nem a utilização 
de livros, códigos, manuais, revistas, impressos, quaisquer anotações, calculadora, celulares ou 
qualquer outro aparelho eletrônico.

6.9. Quanto às Provas:
6.9.1. Para a realização das provas objetivas, o candidato lerá as questões no caderno de 

questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul 
ou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção.

6.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham 
mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que 
legíveis, ou aquelas respondidas a lápis. 

6.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou 
assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho 
do candidato.

6.9.1.3. A Folha de Respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio candidato 
com sua assinatura.

6.9.2. A prova dissertativa será realizada no mesmo dia da prova objetiva.
6.9.2.1. Para a realização da prova dissertativa, o candidato receberá uma folha de respostas 

específica, na qual redigirá com caneta de tinta esferográfica de tinta azul ou preta. 
6.9.2.2. A prova dissertativa deverá ser escrita à mão, em letra legível, não sendo permitida 

a interferência e ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha 
solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um 
fiscal da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., devidamente treinado, que 
deverá ditar, especificando integralmente o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e 
os sinais gráficos de acentuação e pontuação.

6.9.2.3. A prova dissertativa não poderá ser assinada, rubricada, ou conter, em outro local que 
não seja o campo específico para a assinatura do candidato nas folhas de texto definitivo, qualquer 
palavra ou marca que as identifiquem, sob pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer 
marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a anulação 
da parte da prova dissertativa, implicando na eliminação do candidato no Concurso Público.

6.9.2.4. O texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova dissertativa. 
As folhas para rascunho são de preenchimento facultativo, e não valem para finalidade de 
avaliação.

6.9.2.5. A Folha de Respostas específica para a prova dissertativa será identificada, em 
campo específico, pelo próprio candidato com sua assinatura.

6.9.3. É de responsabilidade do candidato a leitura das orientações contidas na capa do 
caderno de questões e nas folhas de respostas, bem como a conferência do material entregue 
pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., para a realização da prova.

6.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de respostas. 
6.11. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas, exceto para o cargo de 

Advogado-SUAS (Sistema Único de Assistência Social), cuja duração total das provas será de 
4h00 (quatro) horas.

6.11.1. Após o período de 1 (uma) hora, o candidato, ao terminar a sua prova, poderá levar 
o caderno de questões, deixando com o fiscal da sala as folhas de resposta, que serão os únicos 
documentos válidos para a correção. Em nenhuma outra situação será fornecido o Caderno de 
Questões.

6.12. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 1 
(uma) hora.

6.12.1. O início da prova será definido em cada sala de aplicação.
6.13. As Folhas de Resposta dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a 

substituição.
6.14. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
6.14.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
6.14.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 6.6, alínea “b”, deste 

Capítulo;
6.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado;
6.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo 

mínimo de permanência estabelecido no item 6.12, deste capítulo; 
6.14.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por 

escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou 
utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos, calculadora ou similar; 

6.14.6. For surpreendido portando equipamentos eletrônicos como agenda eletrônica, bip, 
gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, 
telefone celular, fone de ouvido, walkman e/ou equipamentos semelhantes, ou ainda boné, gorro, 
chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares;

6.14.7. Estiver com qualquer tipo de equipamento eletrônico em funcionamento durante a 
realização das provas escritas, incluindo os sinais sonoros referentes a alarmes;

6.14.8. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
6.14.9. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas;
6.14.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em 

relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
6.14.11. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
6.14.12. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas;
6.14.13. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas 

de respostas;
6.14.14. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria 

ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público.
6.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 

investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele 
será automaticamente eliminado do Concurso Público.

6.16. No caso de candidata lactante, não haverá compensação do tempo de amamentação 
em favor da candidata. A criança deverá permanecer em local designado, acompanhada de 
familiar ou terceiro, adulto responsável, indicado pela candidata.

6.16.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se 
temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.

6.16.2. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, a criança 
e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham 
grau de parentesco ou de amizade com a candidata.

6.16.3. Excetuada a situação prevista no item 3.16.4 do Capítulo 3 deste Edital, não será 
permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização da 
prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação da candidata no Concurso Público.

6.17. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova.

6.18. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva 
responsabilidade.

6.19. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para 
atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis 
pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.

6.20. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou 
hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso 
Público.

6.21. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela RBO Assessoria 
Pública e Projetos Municipais Ltda., o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas 
o candidato cujo comportamento for considerado inadequado ou que desobedecer a qualquer 
regulamento constante deste Edital, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer 
critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas.

6.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe 
de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo 
das provas e/ou critérios de avaliação/classificação.

6.23. As instruções dadas pelos Fiscais e Coordenadores, assim como as contidas na prova, 
deverão ser respeitadas pelos candidatos.

6.24. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de 
extrema necessidade, desde que acompanhado por Fiscal Credenciado e autorizado pelo Fiscal 
da Sala e, nesse caso, não poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa, estojo ou qualquer objetos 
constante no item 6.14.6 deste capítulo, sob pena de exclusão do concurso. 

6.25. Ao final da prova, os 2 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até 
que o ultimo candidato termine sua prova, devendo todos assinarem ata de prova, atestando 
a idoneidade de sua fiscalização, e se retirando todos da sala ao mesmo tempo, sob pena de 
eliminação do certame.

6.26. Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico www.
concursosrbo.com.br em data a ser comunicada no dia da realização das provas.

7. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

7.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter 
eliminatório e classificatório. 

7.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto.
7.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova.
7.2.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de 

questões da prova, e multiplicar pelo número de questões acertadas.
7.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva.
7.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos 

igual ou superior a 50 (cinquenta).
7.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso Público.

8. DA PROVA DISSERTATIVA

8.1. A prova dissertativa será aplicada para o cargo de Advogado-SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social), na mesma data, horário e local da prova objetiva.

8.1.1. Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário 
e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 6.1, do Capítulo 6 
deste Edital.

8.1.1.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar 
o seu local de prova.

8.1.1.2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, 
horário ou fora do local designado.

8.2. Serão corrigidas somente as provas dissertativas dos candidatos habilitados e com as 
maiores e primeiras pontuações da Prova Objetiva, de acordo com quantidade abaixo especificada, 
após aplicados os critérios de desempate estabelecidos no Capítulo 10 deste Edital:

CARGO Quantidade de provas dissertativas a serem corrigidas

Ampla concorrência Pessoa com deficiência

Advogado-SUAS (Sistema Único de Assistência Social) 20 01

8.2.1. Os demais candidatos aprovados nas provas objetivas e que não tiverem as provas 
dissertativas corrigidas, conforme previsto no item anterior, serão excluídos do Concurso Público.

8.3. A Prova dissertativa consistirá na elaboração de 1 (uma) questão teórico-prática, que 
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deverá ser respondida com um texto dissertativo argumentativo, que versará sobre o conteúdo 
programático estabelecido para o respectivo cargo, no Anexo II deste Edital.

8.4. Para a realização da prova dissertativa, o candidato receberá uma folha de resposta 
específica no qual redigirá a resposta com caneta de tinta azul ou preta. 

8.4.1. A prova dissertativa deverá ser escrita à mão, em letra legível, não sendo permitida 
a interferência e ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha 
solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por 
um fiscal da RBO, devidamente treinado que deverá ditar, especificando integralmente o texto, 
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de acentuação e pontuação.

8.5. A prova dissertativa não poderá ser assinada, rubricada, ou conter, em outro local que 
seja o cabeçalho da folha de texto definitivo, qualquer palavra ou marca que identifique, sob pena 
de serem anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à 
transcrição do texto definitivo, acarretará a anulação da prova dissertativa.

8.5.1. O texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova dissertativa. 
A folha para rascunho é de preenchimento facultativo, e não vale para finalidade de avaliação.

8.6. A prova dissertativa terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 
0 (zero) a 10 (dez) pontos.

8.6.1. Será considerado habilitado na Prova Dissertativa o candidato que obtiver total de 
pontos igual ou superior a 5 (cinco).

8.6.2. O candidato não habilitado na Prova Dissertativa será eliminado do Concurso Público.
8.7. O candidato deverá redigir dentro da quantidade mínima e máxima de linhas de acordo 

com o estabelecido no caderno de questões. Não será considerado texto escrito fora do local 
apropriado, que não atingir a quantidade mínima de linhas e/ou que ultrapassar a extensão 
máxima estabelecida.

8.7.1. O texto de cada questão da prova dissertativa será avaliado conforme segue:
a) TEMA: Adequação quanto ao tema/ problema apresentado (0 a 5 pontos).
5 pontos = atende totalmente ao tema/ problema 
3 pontos = atende parcialmente ao tema/ problema 
1 ponto = tangencia o tema/ problema 
0 ponto = foge ao tema/ problema  
b) ESTRUTURA DO PERÍODO E DO PARÁGRAFO: Coerência, coesão e clareza na 

estruturação das frases e das orações; uso adequado de pontuação, estruturas sintáticas 
completas (0 a 2,5 pontos).

2,5 pontos = texto praticamente sem falhas de progressão, podendo ter até uma falha de 
adequação vocabular, sem comprometimento da compreensão geral.

2 pontos = texto com poucas falhas de progressão, porém, sem comprometimento da 
compreensão geral.

1 ponto = texto com falhas de progressão que afetaram a compreensão geral.
0 ponto = texto com muitas falhas de progressão, comprometendo altamente a compreensão 

geral.
c) DOMÍNIO DE ESTILO FORMAL DA LÍNGUA: Concordância, regência, emprego de tempos 

verbais, marcas de oralidade, grafia e acentuação gráfica; (0 a 2,5 pontos).
2,5 pontos = texto com excelente domínio de padrão culto. Uma ou duas falhas são aceitáveis, 

desde que não sejam graves (ortografia de palavras pouco usuais ou uso de regência popular, por 
exemplo).

2 pontos = texto com poucas falhas de uso de padrão culto. 
1 ponto = texto com várias falhas de uso do padrão culto.
0 ponto = texto altamente comprometido quanto ao uso do padrão culto (falhas ortográficas de 

palavras usuais ou quanto à separação de sílabas, por exemplo).
8.8. A nota da prova dissertativa será somada a nota da prova escrita objetiva, caso o 

candidato tenha sido habilitado na prova objetiva.
8.9. Durante a realização da prova dissertativa, não será permitida nenhuma espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, manuais, impressos ou 
quaisquer anotações.

8.10. Será atribuída nota ZERO à prova dissertativa nos seguintes casos:
a) Fugir a proposta apresentada;
b) Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenho, números e 

palavras soltas ou forma em verso);
c) For assinada fora do local apropriado;
d) Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;
e) For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;
f) Estiver em branco;
g) Apresentar letra ilegível;
h) Não atingir a quantidade mínima de linhas estabelecida no caderno de questões.
8.11. A folha para rascunho no caderno de provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese 

alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova dissertativa 
pela banca examinadora.

9. DA PROVA PRÁTICA

9.1. A Prova Prática (PP) será aplicada para os cargos de Agente de Trânsito, Cozinheira(o) e 
Motorista, na cidade de Carapicuíba/SP, em data, local e horário a serem comunicados através do 
edital de convocação para a prova prática, que será publicado no Diário Oficial de Carapicuíba e 
divulgado através da Internet no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br.

9.1.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o 
seu local de prova.

9.1.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e 
local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 9.1, deste capítulo.

9.2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário 
ou fora do local designado. 

9.3. Para a realização da Prova Prática serão convocados os candidatos aprovados e melhor 
classificados nas provas objetivas, após aplicados os critérios de desempate estabelecidos no item 
10.7 do Capítulo 10 deste edital, observando a ordem de classificação de acordo com a quantidade 
abaixo especificada:

Cargo CNH – Carteira Nacional de 
Habilitação

Nº. de candidatos convocados 
(ampla concorrência)

Nº. de candidatos convocados 
(candidatos com deficiência)

Agente de Trânsito “A” e “B” 20 01

Cargo CNH – Carteira Nacional de 
Habilitação

Nº. de candidatos convocados 
(ampla concorrência)

Nº. de candidatos convocados 
(candidatos com deficiência)

Cozinheira (o) -- 40 02

Motorista “D” ou “E” 50 03

9.3.1. Os demais candidatos aprovados nas provas objetivas e não convocados para as 
provas práticas, conforme previsto no item anterior, serão excluídos do Concurso Público.

9.4. Os candidatos inscritos como pessoa com deficiência e aprovados no concurso serão 
convocados para realizar a prova prática e participarão desta fase conforme o que estabelece o 
item 4.6, deste Edital.

9.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, munido de documento oficial de identidade original.

9.5.1.  Além do documento oficial de identidade original, os candidatos aos cargo de Agente 
de Trânsito e Motorista também deverão apresentar no momento da realização da prova prática 
a CNH - Carteira Nacional de Habilitação original, com as categorias indicadas na Tabela I do 
Capítulo 1 deste Edital, e de acordo com a legislação vigente (Código Nacional de Trânsito), bem 
como deverão apresentar-se fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal 
exigência na CNH. 

9.5.2. Para a realização da prova prática não será aceito, em hipótese alguma qualquer tipo 
de protocolo da habilitação.

9.6. As provas práticas buscam aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do 
candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. 

9.6.1. O candidato condutor do veículo e motocicleta será o responsável pelos eventuais 
danos ao veículo/ motocicleta e aos terceiros, conforme a Legislação de Trânsito vigente.

9.7. A Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório e terá o valor máximo de 100 
(cem) pontos.

9.7.1. Será considerado APTO na Prova Prática para o cargo de Cozinheira (o) o candidato 
que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta).

9.7.2. Será considerado APTO na Prova Prática para o cargo de Agente de Trânsito o candidato 
que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta), sendo um mínimo de 25 (vinte e 
cinco) pontos para a prova no veículo e 25 (vinte e cinco) pontos para a prova na motocicleta.

9.7.3. O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou INAPTO na Prova Prática 
será eliminado do Concurso Público.

9.8. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.
9.9. É vedada a entrada e presença de pessoas ou candidatos que não constem no edital de 

convocação para a prova prática.
9.10. É vedada a permanência do candidato no local de aplicação após a realização da prova 

prática, sob pena de eliminação deste concurso.
9.11. Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, celulares, filmadoras e 

demais aparelhos eletrônicos que possam reproduzir ou transmitir o conteúdo da prova prática, 
sob pena de eliminação deste concurso.

9.12. Para os cargos de Agente de Trânsito e Cozinheira(o), os critérios de avaliação da Prova 
Prática são:

a) Para os candidatos ao cargo de Agente de Trânsito:

TAREFAS PONTUAÇÃO 
(VEÍCULO)

PONTUAÇÃO 
(MOTOCICLETA) TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO

1- Percorrer o trajeto, inicialmente definido, 
observando a legislação de trânsito, a segurança 
própria, dos acompanhantes e de terceiros, 
condução defensiva e também a que melhor 
conserve o veículo/ motocicleta. 0 a 35 pontos 0 a 35 pontos

15 min para o veículo

15 min para a motocicleta

2- Num espaço determinado realizar manobras a 
serem definidas.

3- Vistoria de um veículo/ motocicleta: o nível 
do óleo, água, bateria, combustível, painel de 
comando, pneus e demais itens.

0 a 15 pontos 0 a 15 pontos

TOTAL DE PONTOS 50 pontos 50 pontos

b) Para os candidatos ao cargo de Cozinheira(o):

TAREFA PONTUAÇÃO

1 - Apresentar- se devidamente vestido para execução das tarefas. 0 a 10 pontos

2 - Aplicar técnicas corretas de higiene pessoal. 0 a 10 pontos

3 - Aplicar técnicas corretas de higiene dos alimentos. 0 a 20 pontos

4 - Reconhecer equipamentos de uma cozinha industrial. 0 a 10 pontos

5 - Manusear alimentos para o pré-preparo e preparo. 0 a 20 pontos

6 - Higienizar utensílios e equipamentos. 0 a 10 pontos

7 - Identificar pesos e medidas padrões. 0 a 10 pontos

8 - Organizar gêneros alimentícios dentro das normas. 0 a 10 pontos

TOTAL DE PONTOS 100 pontos

TOTAL DE TEMPO PARA REALIZAÇÃO 20 minutos
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c) Para os candidatos ao cargo de Motorista:

TAREFAS PONTUAÇÃO TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO

1- Percorrer o trajeto, inicialmente definido, observando a legislação de 
trânsito, a segurança própria, dos acompanhantes e de terceiros, condução 
defensiva e também a que melhor conserve o veículo.

0 a 50 pontos

15 min2 - Num espaço determinado realizar manobras a serem definidas. 0 a 25 pontos

3 - Vistoria de um veículo: o nível do óleo, água, bateria, combustível, 
painel de comando, pneus e demais itens. 0 a 25 pontos

TOTAL DE PONTOS 100 pontos

10. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

10.1. A nota final de cada candidato será IGUAL:
a) ao total de pontos obtidos na prova objetiva, acrescido dos pontos obtidos na prova 

dissertativa para o cargo de Advogado-SUAS (Sistema Único de Assistência Social);
b) ao total de pontos obtidos na prova objetiva, acrescido dos pontos obtidos na prova prática 

para os cargos de Agente de Trânsito, Cozinheira(o) e Motorista;
c) ao total de pontos obtidos na prova objetiva para todos os demais cargos.
10.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final, em lista de 

classificação por opção de cargo.
10.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral com a relação de todos os 

candidatos, incluindo os candidatos com deficiência e uma especial, com a relação apenas dos 
candidatos com deficiência.

10.4. O resultado provisório do Concurso Público será publicado no Diário Oficial de 
Carapicuíba e divulgado na Internet no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br, cabendo 
recurso nos termos do Capítulo 11. Dos Recursos deste Edital. 

10.5. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será divulgada a lista de 
Classificação Final, não cabendo mais recursos.

10.6. A lista de Classificação Final será divulgada no endereço eletrônico www.concursosrbo.
com.br e publicado no Diário Oficial de Carapicuíba. 

10.6.1. Serão publicados no Diário Oficial de Carapicuíba apenas os resultados dos candidatos 
que lograram classificação no Concurso Público.

10.6.2. O resultado geral final do Concurso Público poderá ser consultado no endereço 
eletrônico www.concursosrbo.com.br, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da data de sua 
publicação.

10.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao 
candidato que: 

10.7.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste 
Concurso Público, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 
10.741/03;

10.7.2. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
10.7.3. Obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;
10.7.4. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso.
10.8. Persistindo o empate, mesmo após aplicados os respectivos critérios de desempate 

previstos no item 10.7 e subitens deste Capítulo, deverá ser feito sorteio na presença dos 
candidatos envolvidos por cargo.

10.9. À Prefeitura do Município de Carapicuíba, reserva-se o direito de aproveitar os 
candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo obrigatoriedade de 
nomeação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público, respeitada sempre, a ordem 
de classificação, bem como não lhes garante escolha do local de trabalho.

11. DOS RECURSOS

11.1. O candidato que desejar interpor recurso em face dos atos previstos no presente Edital 
disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, com início no dia útil seguinte à publicação do edital do 
evento, conforme segue:

a) Divulgação do edital de abertura;
b) Divulgação do indeferimento de inscrição;
c) Divulgação do indeferimento da concorrência nas vagas reservadas às pessoas com 

deficiência;
d) Divulgação do indeferimento da solicitação de condição especial;
e) Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva;
f) Divulgação das notas da prova escrita objetiva;
g) Divulgação das notas da prova dissertativa;
h) Divulgação das notas da prova prática;
i) Divulgação da classificação.
11.1.1. Todos os recursos deverão ser interpostos em até 2 (dois) dias úteis, a contar da 

divulgação, por edital, de cada evento.
11.1.2. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados 

não serão apreciados.
11.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico da empresa realizadora 

do certame http://www.concursosrbo.com.br/, acessar a área da Prefeitura do Município de 
Carapicuíba – Edital Nº 01/2023 (Concurso Público) e seguir as instruções ali contidas.

11.3. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo pré-estabelecido e 
que possuírem fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada 
avaliação.

11.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, e-mail, telegrama ou outro meio que não 
seja o especificado no item 11.2.

11.5. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
11.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento. Em caso de recurso 

referente ao gabarito, o candidato poderá interpor um recurso por questão.
11.6.1. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter a identificação 

do Concurso, nome do candidato, número de inscrição, emprego, o questionamento e o número 

da questão (se for o caso).
11.7. Recebido o recurso, a RBO decidirá pelo provimento ou não do ato recorrido, dando-

se ciência da referida decisão ao interessado por meio do endereço eletrônico http://www.
concursosrbo.com.br/, na área da Prefeitura do Município de Carapicuíba – Edital Nº 01/2023 
(Concurso Público).

11.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recursos de 
recursos e recurso de gabarito oficial definitivo.

11.9. Se do exame de recursos contra questões da Prova Objetiva resultar sua anulação, a 
pontuação correspondente à questão será atribuída a todos os candidatos que ainda não tiveram 
acumulado a mesma na sua pontuação final da prova objetiva, independentemente de terem 
recorrido ou não.

11.9.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, 
eventualmente, haver alteração da classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação 
superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer desclassificação do candidato que não obtiver nota 
mínima exigida para aprovação.

11.10. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final 
do respectivo Concurso Público, com as alterações ocorridas em face do disposto no item 11.9. 

11.11. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

12. DA NOMEAÇÃO

12.1. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 
candidatos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura do Município de Carapicuíba, 
dentro do prazo de validade do certame.

12.2. A Prefeitura do Município de Carapicuíba reserva-se o direito de proceder às 
nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo 
de validade do Concurso Público.

12.3. A nomeação dos candidatos que vierem a ser convocados para posse na Prefeitura do 
Município de Carapicuíba será regida pelos preceitos do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Carapicuíba – Lei Municipal nº 1.619/1993, Lei Municipal nº. 3.592/2019 e demais 
legislações pertinentes.

12.4. A convocação será realizada por meio do Diário Oficial de Carapicuíba, publicação no 
endereço eletrônico www.carapicuiba.sp.gov.br, e também por meio de telegrama, devendo o 
candidato apresentar-se à Prefeitura do Município de Carapicuíba no prazo estabelecido.

12.4.1. O candidato aprovado e convocado que não comparecer na data estabelecida para a 
realização de exame médico pré-admissional e entrega de documentos prevista na convocação 
citada no item anterior, será eliminado automaticamente.

12.5. Os candidatos, no ato da posse, deverão apresentar os originais e cópia simples dos 
documentos discriminados a seguir: Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem 
ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação civil 
e contratos de trabalho; Certidão de Casamento (quando casado); Título de Eleitor; Certidão de 
quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de Reservista ou Dispensa 
de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG ou RNE; Inscrição no 
PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal); Cadastro de Pessoa 
Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da data da apresentação); 
Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Carteira Nacional de Habilitação – CNH, 
na categoria e se exigido pelo cargo; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, 
quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e dos filhos menores 
de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 
30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria Certidão 
quando houver; Certidão negativa de Distribuições/ Antecedentes Criminais (dos últimos 5 anos) 
com data de emissão de até 60 (sessenta) dias da apresentação; Certidão expedida pelo órgão 
competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade 
no desempenho do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de trabalho 
em exercício, em caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem 
o seu patrimônio; e outras declarações e documentações necessárias a critério da Prefeitura do 
Município de Carapicuíba.

12.5.1. No ato de posse, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce ou não, 
outro cargo, função ou emprego público remunerado, em outro órgão público da administração 
pública direta ou indireta de qualquer ente federativo, e se é aposentado por regime próprio de 
previdência social em âmbito municipal, estadual ou federal.

12.5.2. Caso haja necessidade, a Prefeitura do Município de Carapicuíba poderá solicitar 
outras declarações, exames, laudos, certidões e documentos complementares.

12.5.3. Não serão aceitos, no ato da posse, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. 
As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.

12.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados e que comprovarem os 
requisitos mínimos da forma definida neste Edital, serão submetidos a exame-médico, que avaliará 
sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes ao cargo a que concorrem.

12.6.1. As decisões do Serviço Médico indicado pela Prefeitura do Município de Carapicuíba, 
de caráter eliminatório para efeito de posse, são soberanas, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa do candidato.

12.7. O não comparecimento ao exame médico admissional, bem como à assinatura 
do contrato de trabalho, nas datas agendadas pela Prefeitura do Município de Carapicuíba 
caracterizarão sua desistência e conseqüente eliminação do concurso.

12.8. O descumprimento de prazos estabelecidos neste Edital e aqueles determinados pela 
Prefeitura do Município de Carapicuíba acarretarão na exclusão do candidato deste concurso.

12.9. O candidato que não comparecer à Prefeitura do Município de Carapicuíba, conforme 
estabelecido no subitem 12.4 e no prazo estipulado pela Prefeitura do Município de Carapicuíba 
ou, ainda, que manifestar sua desistência por escrito será considerado desclassificado, perdendo 
os direitos decorrentes de sua classificação no concurso.

12.10. O candidato que não comprovar os requisitos mínimos será eliminado deste Concurso 
Público, não cabendo recurso.

12.11. O candidato classificado no Concurso Público que não aceitar a vaga para a qual foi 
convocado será eliminado do concurso.

12.12. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, 
o fato será formalizado pelo mesmo por meio de Termo de Desistência.

12.13. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura 
do Município de Carapicuíba, conforme o disposto nos itens 13.7 e 13.8 do Capítulo 13 deste 
Edital.

12.14. Não poderá ser nomeado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, 
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declaração falsa, inexata para fins de posse, não possuir os requisitos mínimos exigidos ou não 
comprovar as condições estabelecidas no capítulo 2 deste Edital, na data estabelecida para 
apresentação da documentação.

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Todas as convocações, avisos, resultado provisório e outras informações referentes 
exclusivamente às etapas do presente Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de 
Carapicuíba e divulgados na Internet no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br. É de 
responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações.

13.2. Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no 
Concurso Público.

13.3. A Prefeitura do Município de Carapicuíba e a RBO Assessoria Pública e Projetos 
Municipais Ltda. se eximem das despesas com viagens e estadia dos candidatos em quaisquer 
das fases do Concurso Público.

13.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo 
que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da posse, acarretarão a nulidade da 
inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de 
medidas de ordem administrativa, civil e criminal.

13.5. Caberá à Prefeitura do Município de Carapicuíba a homologação dos resultados finais 
do Concurso Público.

13.5.1. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação 
no Concurso Público, valendo para esse fim, a Classificação Final e o Termo de Homologação do 
referido cargo, publicados no Diário Oficial de Carapicuíba e divulgados na Internet no endereço 
eletrônico www.concursosrbo.com.br.

13.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da respectiva 
providência ou evento, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado 
no Diário Oficial de Carapicuíba, bem como divulgado na Internet, no endereço eletrônico www.
concursosrbo.com.br. 

13.7. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante a RBO Assessoria 
Pública e Projetos Municipais Ltda., pelo e-mail candidato@rboconcursos.com.br, até a data 
de publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto à sede da Prefeitura do 
Município de Carapicuíba, situada à Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuíba - SP 
- CEP 06.310-030, aos cuidados do Departamento de Recursos Humanos, pessoalmente (munido 
de documento original com foto)  ou por meio de correspondência com aviso de recebimento, 
apresentando cópia autenticada do documento de identificação com foto e declaração de mudança 
de endereço com reconhecimento de assinatura.

13.8. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até 
que se expire o prazo de validade do Concurso Público, para viabilizar os contatos necessários, 
sob pena de quando for convocado, perder o prazo para posse, caso não seja localizado.

13.9. A Prefeitura do Município de Carapicuíba e a RBO Assessoria Pública e Projetos 
Municipais Ltda. não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:

13.9.1. Endereço não atualizado.
13.9.2. Endereço de difícil acesso.
13.9.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 

endereço errado do candidato.
13.9.4. Correspondência recebida por terceiros.
13.10. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e à 

apresentação para posse e exercício correrão às expensas do próprio candidato.
13.11. A Prefeitura do Município de Carapicuíba, por decisão motivada e justificada, 

poderá revogar ou anular o presente Concurso Público, no todo ou em parte, bem como alterar os 
quantitativos de vagas constantes na Tabela I, do Capítulo 1 deste Edital.

13.12. A Prefeitura do Município de Carapicuíba e a RBO Assessoria Pública e Projetos 
Municipais Ltda. não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes a este Concurso Público.

13.13. Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão realizados com duas casas 
decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a 
cinco.

13.14. A legislação indicada no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO inclui eventuais 
alterações posteriores, ainda que não expressamente mencionadas. Considerar-se-á, para efeito 
de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data de publicação deste Edital.

13.15. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer dos 
membros do quadro societário da empresa contratada para aplicação e correção do presente 
certame a relação de parentesco definida e prevista nos artigos 1591 a 1595 do Código Civil, 
valorizando-se assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a 
Administração Pública. Constatada a tempo será a inscrição indeferida pela Comissão Especial 
e, posterior à homologação será o candidato eliminado do Concurso Público, sem prejuízo de 
responsabilidade civil, penal e administrativa.

13.16. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da homologação do Concurso Público, e não 
havendo óbice administrativo, judicial ou legal, é facultada a incineração dos registros escritos, 
mantendo–se, entretanto, pelo período de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos 
a ele referentes.

13.17. A realização do Concurso Público será feita sob exclusiva responsabilidade da RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., não havendo o envolvimento na realização e 
avaliação de suas etapas, de recursos humanos da Prefeitura do Município de Carapicuíba.

13.18. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão Especial do 
Concurso Público da Prefeitura do Município de Carapicuíba e pela RBO Assessoria Pública e 
Projetos Municipais Ltda., no que tange a realização deste Concurso Público.

Carapicuíba, 20 de janeiro de 2023.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
Mario Maurício da Matta Junior

Secretário de Administração Geral

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES

ADVOGADO-SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado 

e oferta de informações e orientações, de acordo com as orientações técnicas do CREAS; 
Receber denúncias; Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de Acompanhamento 
Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades de cada um; 
Acompanhamento da equipe de visitas domiciliares, às famílias acompanhadas pelo CREAS, 
quando necessário; Realização de articulação e encaminhamentos processuais monitorados para 
a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito, exceto 
os de competência da Procuradoria Geral do Município; Trabalho em equipe interdisciplinar; 
Oferecer atendimento de advocacia pública e orientação jurídico-social no âmbito do SUAS, 
respeitadas as competências e atribuições da Procuradoria Geral do Município; Alimentação de 
registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; Esclarecer procedimentos 
legais aos técnicos do serviço; Participação das atividades de capacitação e formação continuada 
da equipe do CREAS; Representação em audiências, audiências concentradas, reuniões, estudos 
de casos, e demais atividades correlatas, quando solicitado; Fazer estudo permanente acerca do 
tema violência e violação de direitos pertinente aos casos de atendimento do CREAS; Demais 
atribuições definidas na função de advogado, observando o disposto na legislação federal, estadual 
e municipal; Demais atribuições correlatas ao cargo, quando atribuídas pelo superior hierárquico.

AGENTE DE TRÂNSITO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Desenvolver ações educativas e de fiscalização nas 

questões de trânsito; participar junto a defesa civil nas ações preventivas de sinistros diversos e 
atuar nas situações emergenciais; executar a fiscalização de trânsito, nos termos da legislação 
federal pertinente, orientar pedestres e condutores de veículos, notificar os infratores, sugerir 
medidas de segurança relativas à circulação de veículos e de pedestres, bem como a concernente 
a sinalização de trânsito nas vias urbanas municipais, orientar ciclistas e condutores de animais, 
auxiliar no planejamento, na regulamentação e na operacionalização do trânsito, como ênfase à 
segurança. Fiscalizar o cumprimento em relação à sinalização de trânsito. Auxiliar na coleta de 
dados estatísticos e em estudos sobre circulação de veículos e pedestres. Lavrar as ocorrências 
de trânsito e quando for o caso, providenciar a remoção dos veículos infratores. Fiscalizar o 
cumprimento das normas gerais de trânsito e relacionadas aos estacionamentos e paradas de 
ônibus, táxis, ambulâncias e veículos especiais. Participar de projetos de orientação, educação e 
segurança de trânsito. Vistoriar veículos, em questão de segurança, higiene, manutenção, carga, 
etc. Demais atividades afins, especialmente as contido no art. 24, do Código Nacional de Trânsito 
previsto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, pertinentes à fiscalização, conduzir 
veículos da Administração Municipal, desde que devidamente habilitados e autorizados para tal 
ato pela chefia.

AJUDANTE GERAL
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Atuação em diversas áreas, executando serviços de 

natureza braçal em atividades de instalação, execução e manutenção de obras civis de acordo 
com orientações recebidas; Auxiliar ao encanador nas tarefas de assentamento e manutenção 
de tubulações em PVC, ferro, cerâmicos, etc., agindo sob orientações e instruções do oficial; 
Auxiliar ao eletricista nas tarefas de instalação e manutenção elétrica em geral, em prédios, zelar 
pelas ferramentas e materiais utilizados, agir sob orientação do oficial; Auxiliar ao mecânico, 
desmontando e montando peças e componentes seguindo orientação do oficial, limpar peças 
a ser reparado, manter material de uso profissional sempre limpo e verificar possíveis reparos 
caso necessárias; Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar 
canteiros de obras, limpando a área e compactando solo, verificar as condições dos equipamentos 
e reparar eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizar escavações e preparar massa de 
concreto e outros materiais, auxiliando o pedreiro em suas atividades; Atuação em diversas áreas, 
executando serviços de natureza braçal em atividades na área de limpeza e conservação, de 
acordo com orientações recebidas; outras tarefas afins.

ARTÍFICE - ENCANADOR
Descrição sintética: compreende a força de trabalho que se destina a executar, sob supervisão, 

trabalhos em alvenaria, pinturas, confecção de peças em madeiras ou metais em geral; execução 
e reparos em sistemas elétricos e telefônicos; montagem e manutenção de encanamentos, 
tubulações e demais condutores; colocação e reparo de estofamento em móveis e veículos; 
serviços de aberturas de poços e bebedouros, planejar e instalar detonadores executar outros 
serviços que exijam habilidade específica em sua realização. Quanto aos serviços de Encanador: 
Montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação de material metálico e não metálico 
de alta ou baixa pressão, unindo e vedando tubos, com auxílio de máquinas e equipamentos 
adequados, elétrico, eletrônico ou mecânico, para possibilitar a condução de água, esgoto, gás 
e outros fluídos; instalar louças sanitárias, condutores, caixas d’água, chuveiros e outras partes 
componentes de instalações hidráulicas, utilizando níveis, prumos, soldas e ferramentas manuais 
adequadas; instalar registros e outros acessórios de canalização, fazendo conexões necessárias; 
manter em bom estado de conservação e funcionamento as instalações hidráulicas, substituindo 
ou reparando as partes componentes; orientar e treinar os servidores que auxiliem na execução 
dos serviços de encanamento, orientando quanto às medidas de segurança e uso de equipamentos 
de proteção individual para o desempenho das tarefas;

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: organizar e executar atividades de higiene bucal; processar 

filme radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais 
nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; manipular materiais de uso 
odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da 
análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, 
assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente 
de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas 
de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e 
sanitários; realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e adotar medidas 
de biossegurança visando ao controle de infecção.

BIBLIOTECÁRIO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Classificar e catalogar livros; Obter dados de obras 

bibliográficas; Fazer pesquisas em catálogos; Atender ao serviço de referência e tomar ou sugerir 
as medidas necessárias ao seu constante aperfeiçoamento; Ler e examinar livros e periódicos e 
recomendar a sua aquisição; Apreciar sugestões de leitores e interessados sobre a aquisição de 
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livros ou assinaturas de periódicos; Fazer sugestões sobre catalogação e circulação de livros; 
Organizar e desenvolver bibliotecas; Preparar bibliografias; Consultar chefes de repartições e 
outras autoridades sobre livros de interesse para a biblioteca; Assistir aos leitores na escolha 
de livros, periódicos e na utilização do catálogo-dicionário; Registrar a movimentação de livros 
panfletos e periódicos; Examinar o órgão oficial e mandar fichários de leis ou outros atos 
governamentais de interesse para a repartição; Preparar livros e periódicos para a encadernação; 
Orientar o serviço de limpeza e conservação dos livros; Executar outras tarefas afins.

COZINHEIRA(O)
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Executar, sob orientação de Nutricionista as tarefas relativas 

à preparação de alimentos; Receber os gêneros alimentícios, observando as quantidades, a 
qualidade e o prazo de validade dos mesmos, armazenando-os corretamente; Preparar e servir 
mamadeiras e refeições balanceadas, conforme instruções e cardápios pré-estabelecidos; 
Executar perfeita vigilância técnica sobre a condimentação e cocção dos alimentos; manter 
livre de contaminação ou de deterioração os gêneros alimentícios sob sua guarda; Zelar para 
que o material e equipamento de cozinha estejam sempre em perfeitas condições de utilização, 
higiene e segurança; Manter conservação e organização da área física da cozinha, depósito e 
refeitório; Operar com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios, 
refrigeração e outros; Requisitar à Secretaria competente, utensílios e equipamentos, em conjunto 
com a Direção da Unidade; Registrar, diariamente, o número de refeições servidas; Preencher 
formulários de controle de estoque de gêneros alimentícios, em conjunto com a Direção da 
Unidade; Servir a refeição em utensílios próprios, observando as quantidades determinadas; 
Distribuir a refeição e colaborar para que todos desenvolvam hábitos sadios de alimentação; Zelar 
pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; Realizar outras atividades correlatas com 
a função.

CUIDADOR DE PACIENTE
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Acompanhar sistematicamente os moradores das 

Residências Terapêuticas - RTs; Construir bom vínculo e manter relações positivas com os 
moradores das RTs, prever e prevenir situações de risco; Respeitar, sem distinção, a expressão 
da individualidade de cada morador, na expressão do transtorno mental, buscando compreendê-
lo e estabelecendo os limites quando necessário de acordo com regras de funcionamento da 
instituição RT; Executar atividades que envolvam Atividades de Vida Diária - ADV, estimulação, 
recreação e lazer com os moradores da RT, conforme planejado e orientado pelo profissional 
competente da equipe CAPS; Contribuir na organização e higiene diária de todos os ambientes da 
RT, inclusive na higienização de emergência para limpeza do local, e higiene pessoal para o caso 
de algum morador que tenha sofrido crise, indisposição ou em consequência de limitação física 
mental, venha a necessitar deste cuidado; Distribuir e quando for o caso preparar alimentação 
para os moradores da RT ou supervisionar que o morador prepare sua própria refeição, conforme 
planejamento e orientações do profissional competente da equipe CAPS; Contribuir para a 
manutenção da rotina de horários da RT, cuidando para que todos possam cumprir as atividades 
propostas no projeto terapêutico elaborado pela equipe do CAPS, de modo que possam acordar 
pela manhã seguindo a rotina prevista para o dia e mantenham a rotina de sono prevista para cada 
caso mantendo sempre o mesmo horário de recolhimento no período noturno; Proceder, durante 
o seu período de trabalho, a produção de relatório diário contendo informações pertinentes que 
possam orientar os demais trabalhadores da equipe que atuam na RT, bem como ocorrências 
diversas do período e procedimentos de dispensa de medicação de acordo com a prescrição 
médica e orientações deixadas pela equipe do CAPS; Cuidar dos moradores, a partir de objetivos 
estabelecidos pela instituição e normativas do serviço, zelar pelo bem estar, saúde, alimentação, 
higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer dos assistidos; Ajudar nas necessidades 
diárias (banhos, necessidades fisiológicas e troca de fraldas); Observar a temperatura, urina, 
fezes, vômito e alterações físicas (manchas inchaço e ferimento) e comunicar ao técnico de 
enfermagem/coordenação; Prestar cuidados especiais a pessoa com limitações e/ou dependência 
física; Acompanhar a pessoa com deficiência em consultas e atendimentos médico hospitalar 
quando se fizer necessário ou na ausência do técnico de enfermagem; Acompanhar a pessoa em 
atividades sociais, culturais, religiosas, compras e lazer; Desempenhar atividades em Serviços de 
Saúde Mental com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas, de acordo com a solicitação da chefia 
imediata; Demais atribuições correlatas ao cargo, quando atribuídas pelo superior hierárquico.

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Compreende os cargos que se destinam a desenvolver planejar, elaborar e supervisionar, 

projetos referentes a cultivos agrícolas, bem com coordenar e fiscalizar sua execução. Desenvolver 
estudos e projetos destinados a promover o aperfeiçoamento e aprimoramento de serviços 
e equipamentos urbanos, rurais e regionais nos seus aspectos técnicos; planejar e orientar a 
execução de projetos relacionados à exploração de recursos naturais e ao desenvolvimento da 
produção industrial e agropecuária; realizar pesquisas, experimentação e ensaios relacionados 
à produção técnica especializada, industrial ou agropecuária; planejar e dirigir os trabalhos 
de controle de produção agropecuária; efetuar perícias e emitir pareceres em matéria de sua 
especialização; executar outras atribuições afins.

FONOAUDIÓLOGO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área 

da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar avaliação da comunicação oral e escrita, 
voz e audição, inclusive em equipe de diagnóstico; realizar terapia fonoaudiológica dos distúrbios 
da comunicação oral e escrita, voz e audição; colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a 
outras ciências; projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas em serviços do 
município; planejar e ministrar cursos de treinamentos promovidos pela Municipalidade; realizar 
serviços de fonoaudiologia; supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos 
de fonoaudiologia; assessorar órgãos e serviços do Município no campo da fonoaudiologia; emitir 
parecer fonoaudiológicos, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar outras 
atividades inerentes à sua formação profissional.

INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Cumprir programas elaborados pela área, visando 

proporcionar atividades de Educação Física aos acadêmicos dos vários cursos. Exercer 
atividades de orientação técnica para o preparo de equipes acadêmicas e de servidores nas várias 
modalidades esportivas. Programar e executar atividades de recreação para a Instituição e à 
comunidade em geral. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, 
eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios técnicos em 
sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar 
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. 

Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

MÉDICO GENERALISTA ESF/PSF
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas 
as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;

II - realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc);

III - realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
gineco-obstetrícia, psiquiatria, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins diagnósticos e terapêuticos;

IV - encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, 
respeitando fluxos de referência e contra referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência;

V - indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização 
pelo acompanhamento do usuário;

VI - contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de 
Enfermagem, ACD e THD;

VII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 
da USF;

VIII - elaborar laudos médicos, relatórios, atestados que se fizerem necessários;
IX - colaborar para o cumprimento das metas e indicadores estabelecidos pelos Programas 

Federais.

MÉDICO PEDIATRA
ATRIBUIÇÕES: realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar 

ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área medica 
especialmente destinados ao público infantil.

MOTORISTA
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Dirigir automóveis, caminhões, ambulância, ônibus, tratores 

leves e demais veículos de transporte de passageiros e cargas; vistoriar os veículos diariamente, 
antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, 
bateria, freios, faróis, parte elétrica, e outros, para certificar-se das condições de tráfego; requisitar 
a manutenção dos veículos quando apresentem qualquer irregularidade; transportar pessoas, 
materiais e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; observar a sinalização e zelar 
pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de emergência; 
controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e 
danos na carga; manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; 
observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para 
assegurar a plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas estabelecidas 
e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objeto ou pessoas transportadas, 
itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle 
da Administração; recolher os veículos após sua utilização, em local previamente determinado, 
deixando-o corretamente estacionado e fechado; executar outras atribuições afins.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF
ATRIBUIÇÕES: Sintéticas: Desenvolver suas ações de Técnico de Enfermagem nos espaços 

das unidades de saúde e no domicílio/comunidade. Genéricas: Desenvolver, com os ACS 
- Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação das famílias de risco; contribuir, 
quando solicitado, com o trabalho dos ACS, no que se refere às visitas domiciliares; acompanhar 
as visitas domiciliares aos indivíduos expostos às situações de risco, visando garantir uma 
melhor monitoria de suas condições de saúde; executar, segundo sua qualificação profissional, 
os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas que compreendam os ciclos 
de vida - gestação, criança, adolescente, adulto e idoso, bem como no controle da tuberculose, 
hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infectocontagiosas; exercer outras tarefas afins; 
participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde; preparar o 
usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na USF/UBS; alimentar 
o Sistema de Informação da Atenção Básica com registro adequado das ações realizadas, por 
meio de preenchimento manual e/ou digital das informações; direcionar ações de educação em 
saúde aos grupos prioritários e às famílias em situação de risco.

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Executar tarefas típicas do técnico de prótese dentária, e 

em conformidade com o exercício ético e legal da função de técnico em prótese dentária no Brasil; 
realizar a confecção de próteses e aparelhos odontológicos, atendendo a solicitação dos dentistas, 
à toda a população atendida nas Unidades Odontológicas Municipais. Efetuar as tarefas típicas 
de técnico de prótese dentária, tendo como base os conhecimentos específicos da profissão, tais 
como: Anatomia e escultura dental; Prótese parcial fixa; Prótese removível; Prótese total; Prótese 
adesiva; Aparelhos ortodônticos; Materiais odontológicos; Materiais e técnicas de moldagem e 
modelagem; Materiais restauradores e protéticos estéticos; Equipamento e instrumental protético; 
Noções básicas de oclusão dentária; Aspectos relativos à atuação profissional; Atribuições do 
técnico de prótese dentária; Exercício ético e legal da função de técnico em prótese dentária no 
Brasil. executar outras tarefas correlatas.

TERAPEUTA OCUPACIONAL
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Elaborar diagnóstico terapêutico ocupacional, compreendido 

como avaliação-cinética- ocupacional, sendo esta um processo pelo qual, através de metodologia 
e técnicas terapêuticas ocupacionais, são analisadas e estudadas as alterações psico-físico-
ocupacionais; prescrever, baseando no constatado na avaliação cinético-ocupacional, as 
condutas próprias da Terapia Ocupacional, quantificando-as e qualificando-as; ordenar todo 
processo terapêutico, fazer sua indução no paciente a nível individual ou de grupo, dar alta 
nos serviços de terapia ocupacional; buscar todas as informações que julgar necessárias no 
acompanhamento evolutivo do tratamento do paciente sob sua responsabilidade, recorrendo a 
outros profissionais da área de saúde do município, através de solicitação de laudos técnicos 
especializados acompanhados dos resultados dos exames complementares, a ele inerentes; fazer 
o uso de atividades expressivas, lúcidas, artísticas, vocacionais e de auto-manutenção, através 
de recursos terapêuticos, prescritos cientificamente pelo profissional; atuar juntamente com outros 
profissionais nos diversos níveis de assistência à saúde, na administração de serviços, na área 
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educacional e no desenvolvimento de pesquisa; desempenhar todas as demais atividades afins e 
inerentes a profissão regulamentada além das prescritas pelos Conselhos Federais e Regionais 
respectivos.

TOPÓGRAFO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Altimetria: fazer nivelamento de terrenos ou áreas; 

transportar cotas de nível. Planimetria: fazer levantamento de áreas: fazer cálculos de áreas; dar 
alinhamentos de ruas; locar terrenos e obras; saber operar com aparelhos Teodolitos e níveis; 
projetar mapas, desenhos topográficos, manusear com régua escala; saber medir com trena e 
por estadimetria; fazer levantamentos urbanos, cadastrais, de reconhecimento do polígono e de 
detalhes; participar de instalações de sistemas de irrigação e de drenagem, das locações de curva 
de nível e demais métodos de conservação do solo e medições de terras; determinar a declinação 
magnética com bússola; prestar, através de relatórios, informações de irregularidades encontradas 
em arruamentos, loteamentos ou locações de obras; executar tarefas afins e responsabilizar-se 
pela manutenção e conservação do equipamento e aparelhos utilizados.

____________________________________________

 ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL ALFABETIZADO

PARA OS CARGOS DE AJUDANTE GERAL E ARTÍFICE - ENCANADOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão de diversos tipos de textos (literários e não literários). Significado das palavras. 

Sinônimos e antônimos. Ortografia. Ordem alfabética. Divisão silábica. Reconhecimento de frases 
corretas e incorretas.

MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Sistema de medidas: tempo, comprimento e quantidade. Sistema monetário brasileiro. Problemas 
envolvendo as quatro operações.

PARA O CARGO DE ARTÍFICE - ENCANADOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Linha de tubos e conexões de PVC roscável e soldável; Linha de tubos e conexões de PVC 

esgoto, série normal e reforçada; Linha de tubos e conexões de PVC para águas pluviais; Linha 
de tubos e conexões de CPVC, COBRE, PPR e PEX; Determinação de comprimento de tubos; 
Leitura e interpretação de projetos hidráulicos e sanitários; Tubulações subterrâneas e aéreas; 
Materiais utilizados na soldagem de PVC, junta elástica em PVC, na vedação das roscas em 
PVC, na soldagem de CPVC, na termofusão em PPR e na soldagem de COBRE; Execução de 
juntas de termo fusão em PPR; Execução de juntas em PEX; Dispositivos hidráulicos e sanitários; 
Instalação de caixa d’água; Instalação de água fria em banheiro; Instalação de água quente em 
banheiro; Instalação de sistema hidráulico de bombeamento; Instalação de sistema hidráulico de 
pressurização; Fixação de tubulações hidráulicas e sanitárias; Instalação de esgoto e ventilação 
em banheiro; Instalação de águas pluviais; Noções de declividade; Execução de diagnóstico em 
instalações hidráulica e sanitária; Manutenção em componentes hidráulicos; Execução de teste 
de estanqueidade; Linhas de louças sanitárias e dispositivos hidráulicos; Instalação e ajuste de 
equipamentos sanitários, acessórios e acabamentos; Execução de teste de estanqueidade em 
equipamentos sanitários e acessórios; Identificação de falhas em equipamentos e acessórios; 
Execução de marcação, cortes e furos em paredes e pisos; Higiene e segurança no trabalho.

ENSINO FUNDAMENTAL

PARA O CARGO DE COZINHEIRA (O)
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 

Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Divisão silábica. 
MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Noções de conjunto. Sistema de medidas: tempo, comprimento e quantidade. Sistema monetário 
brasileiro. Raciocínio lógico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conhecimentos específicos na área e uso adequado de equipamentos e materiais; Higiene na 

manipulação dos alimentos; prevenção de acidentes; higiene do manipulador de alimentos; Noções 
e técnicas de seleção de alimentos para o preparo de refeições; noções e conhecimentos de 
gêneros e produtos alimentícios utilizados no preparo das refeições; recebimento, armazenamento, 
acondicionamento e disposição desses gêneros; procedimentos para economia de energia elétrica 
e água. Limpeza, manutenção e organização dos utensílios e equipamentos de cozinha. Noções 
de Segurança no trabalho e prevenção de acidentes. Resolução-RDC Anvisa nº 216/04. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.

PARA O CARGO DE MOTORISTA
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio 

e figurado das palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, verbo. Concordância verbal e nominal. Reconhecimento 
de frases corretas e incorretas. 

MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Sistema de Medidas Legais. Porcentagem. Sistema monetário brasileiro. Resolução de situações 
problema. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Direção 

defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de mecânica 
básica de autos. Conhecimentos sobre condução, manutenção, limpeza e conservação de 
veículos; Lei nº 9.503 de 23/09/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

ENSINO MÉDIO/ TÉCNICO

PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, 

homônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Sintaxe.

MATEMÁTICA
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos 

e Divisores; Números Racionais: Operações e Propriedades. Razões e Proporções, Divisão 
Proporcional, Regra de Três Simples. Porcentagem. Juros Simples. Sistema de Medidas Legais. 
Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e cálculo de volume. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Raciocínio Lógico.

PARA O CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Direção 

defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de mecânica 
básica de autos. Conhecimentos sobre condução, manutenção, limpeza e conservação de 
veículos; Lei nº 9.503 de 23/09/97 (atualizada), que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Prontuário odontológico. Odontograma. Softwares odontológicos: conceitos, finalidade 

e aplicação. Organização do ambiente de trabalho odontológico. Equipamentos e instrumental 
odontológico: tipos e funcionalidade de acordo com a especialidade odontológica. Seleção de 
instrumental, material de consumo e equipamentos; disposição do instrumental. Manutenção, 
conservação, limpeza, desinfecção e assepsia de mobiliários, equipamentos e instalações. 
Biossegurança: assepsia, antissepsia, desinfecção, processamento do instrumental – conceitos, 
técnicas e fases (lavagem, secagem, empacotamento, esterilização e armazenagem). Doenças 
infectocontagiosas de relevância para o atendimento odontológico e infecção cruzada: definição e 
medidas preventivas. Contaminação direta e indireta: definição e medidas de prevenção - barreiras 
mecânicas nos equipamentos. Resíduos odontológicos: legislação; classificação, armazenamento 
e formas de descarte. Higiene e prevenção em saúde bucal. Segurança do trabalho aplicada à 
saúde bucal: conceito, obrigações legais, riscos ambientais (físicos, químicos e biológicos); mapa 
de riscos; prevenção de acidentes e medidas de controle, higienização das mãos, equipamentos de 
Proteção Individuais (EPIs) e Equipamentos Proteção Coletiva, (EPCs), NR32 (Segurança e Saúde 
no Trabalho em Serviços de Saúde). Ergonomia. Lei 11.889/2008. Política Nacional de Saúde 
Bucal; equipes de saúde bucal na estratégia Saúde da Família. Código de Ética Odontológica. 
Conhecimentos em Informática: MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, 
área de transferência, ícones, barra de tarefas e ferramentas, comandos e recursos; unidades 
de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; visualização, exibição e 
manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; painel de controle; 
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais recentes. MS-Word 2010 
ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; editoração 
e processamento de textos; propriedades e estrutura básica dos documentos; distribuição de 
conteúdo na página; formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; impressão; inserção de objetos/
imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas, mala-direta; caixas de texto. MS-Excel 2010 
ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; funcionalidades 
e estrutura das planilhas; configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas, tabelas e 
gráficos; formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão; inserção de objetos/imagens; 
campos predefinidos; controle de quebras e numeração de páginas; validação de dados e obtenção 
de dados externos; filtragens e classificação de dados. Correio Eletrônico: comandos, atalhos e 
recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio de mensagens; anexação de arquivos; modos 
de exibição; organização de e-mails, gerenciador de contatos. Internet: barra de ferramentas, 
comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; navegação e princípios de acesso à 
internet; downloads; conceitos de URL, links, sites, vírus, busca e impressão de páginas.

PARA O CARGO DE CUIDADOR DE PACIENTE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Residências Terapêuticas; Serviço Residencial Terapêutico; Noções de higiene pessoal, saúde 

e alimentação da pessoa cuidada; Saúde Mental; O cuidador e a pessoa portadora de transtornos 
mentais; Ética Profissional; Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); Outros conhecimentos 
específicos exigidos para desempenho da função; Legislações do Ministério da Saúde. Diretrizes 
da Política de Saúde Mental Nacional. Cartilha das Residências Terapêuticas (Disponível em: 
www.saude.gov.br). Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com 
o público interno e externo e colegas de trabalho. Regras de comportamento no ambiente de 
trabalho; regras de hierarquias no serviço público. Atendimento ao público. Zelo pelo patrimônio 
público. Relações interpessoais. Ética no serviço público. Política de Saúde no Brasil; Promoção 
de Saúde no Brasil; Lei Nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990 e suas alterações posteriores. Lei 
Orgânica da Saúde; Lei Nº. 8.142 de 28 de dezembro de 1990; Condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e outras providências: todos os artigos em vigência da Lei Nº. 8.080/90; Sistema Único de Saúde 
– SUS: disposição preliminar; disposições gerais; constituição; objetivos e atribuições; princípios 
e diretrizes; organização, direção e gestão; competência e atribuições; atribuições comuns; 
competências da direção nacional, da direção estadual e da direção municipal do SUS; subsistema 
de atenção à saúde indígena; subsistema de atendimento e internação domiciliar; subsistema 
de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato; assistência 
terapêutica e incorporação de tecnologia em saúde; serviços privados de assistência à saúde 
e seu funcionamento e participação complementar; recursos humanos; financiamento; recursos; 
gestão financeira; planejamento e orçamento; disposições finais e transitórias. Participação da 
comunidade na Gestão do SUS. Transferências intergovernamentais e de recursos financeiros 
na área da saúde; Política Nacional de Atenção Básica, revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Sistema Único de Saúde (SUS). Programas de saúde pública: tipos, estrutura, princípios, 
funcionalidade e responsabilidades. Programa Nacional de Segurança do Paciente. Política de 
atenção integral a saúde da criança, adolescente, mulher, homem e idoso: conceito, princípio e 
diretrizes. Educação, prevenção e promoção em saúde. Programas e atividades de assistência 
integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto 
risco. Princípios de Microbiologia e Biossegurança. Noções de Anatomia e Fisiologia Humana. 
Assistência na enfermagem pediátrica, geriátrica, cirúrgica, pós-operatória, oncológica e de saúde 
mental. Assistência de enfermagem em urgência e emergência. Assistência de enfermagem em 
cuidados críticos e paliativos. Conforto, higiene e nutrição do paciente. Cálculo e administração de 
medicamentos, soluções e imunobiológicos. Medicamentos de alta vigilância e hemocomponentes. 
Materiais, equipamentos e instrumentos hospitalares. Infecção hospitalar. Atenção Primária. 
Humanização da assistência em saúde. Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: 
RESOLUÇÃO COFEN Nº 564/2017. Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013.  Resolução - RDC nº 
36, de 25 de julho de 2013.

PARA O CARGO DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Equipamentos e instrumentais: indicação dos equipamentos e instrumentais para ceroplastia 

ou enceramento, esculturas, manipulação de gesso/revestimento/acrílica, fundição. Usinagem e 
acabamento: polimento. Materiais odontológicos: indicação, proporção, manipulação e cuidados 
com gessos odontológicos, ceras odontológicas e resina acrílica (lenta e rápida). Prótese total: 
moldeiras (resina rápida e placa base); chapa de prova (base e arco de oclusão); montagem de 
dentes artificiais; acrilização (prensagem polimerização); consertos (resina de rápida); acabamento 
e polimento. Prótese removível: arco de oclusão, montagem de dentes artificiais; acrilização 
(prensagem-polimerização); consertos (resina de rápida); acabamento e polimento. Prótese fixa: 
provisórios; objetivos; técnicas de confecção. Ortodontia: execução de grampos de retenção e 
molas; aplicação de resina (ortoclass) nos aparelhos removíveis. Conhecimentos em Informática: 
MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, 
barra de tarefas e ferramentas, comandos e recursos; unidades de armazenamento; conceito 
de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e 
pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de 
aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais recentes. MS-Word 2010 ou versões mais recentes: 
barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; editoração e processamento de textos; 
propriedades e estrutura básica dos documentos; distribuição de conteúdo na página; formatação; 
cabeçalho e rodapé; tabelas; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; 
envelopes, etiquetas, mala-direta; caixas de texto. MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: 
barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; 
configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas, tabelas e gráficos; formatação; uso 
de fórmulas, funções e macros; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; 
controle de quebras e numeração de páginas; validação de dados e obtenção de dados externos; 
filtragens e classificação de dados. Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso do 
correio eletrônico; preparo e envio de mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; 
organização de e-mails, gerenciador de contatos. Internet: barra de ferramentas, comandos, 
atalhos e recursos dos principais navegadores; navegação e princípios de acesso à internet; 
downloads; conceitos de URL, links, sites, vírus, busca e impressão de páginas.

PARA O CARGO DE TOPÓGRAFO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Levantamentos topográficos planialtimétricos. Cartografia, bússola e carta. Princípios 

gerais da taqueometria. Medição eletrônica de ângulos e distâncias e uso do GPS. Mapas 
topográficos. Plantas planialtimétricas. Equipamentos utilizados em um levantamento topográfico. 
Levantamentos taqueométricos (curvas de nível). Equipamentos eletrônicos aplicados à topografia. 
Conceitos fundamentais de topografia. Definições de rumo, azimute e ângulo interno. Uso da 
bússola. Levantamentos expeditos. Medidas de distâncias e ângulos. Método do caminhamento 
perimétrico. Planilha de cálculo analítico: planimetria. Métodos auxiliares. Erros e tolerâncias. 
Desenho de plantas. Métodos de nivelamentos: geométrico, barométrico, trigonométrico. Planilha 
de cálculo analítico: altimetria. Princípios gerais da taqueometria. Traçado de curvas de nível. 
Noções sobre a utilização de instrumentos baseados em tecnologia de posicionamento global 
por satélites-GPS. Medição Padronização do desenho e normas técnicas vigentes – tipos, 
formatos, dimensões e dobraduras de papel; linhas utilizadas em desenho técnico. Escalas; 
projeto arquitetônico – convenções gráficas, (representação de materiais, elementos produtivos, 
equipamentos, mobiliário). Conhecimentos em Informática: MS-Windows 7 ou versões mais 
recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e ferramentas, 
comandos e recursos; unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus, programas e 
aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010 ou versões 
mais recentes. MS-Word 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, 
atalhos e recursos; editoração e processamento de textos; propriedades e estrutura básica dos 
documentos; distribuição de conteúdo na página; formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; 
impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas, mala-direta; 
caixas de texto. MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, 
atalhos e recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de painéis e células; 
linhas, colunas, pastas, tabelas e gráficos; formatação; uso de fórmulas, funções e macros; 
impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; controle de quebras e numeração 
de páginas; validação de dados e obtenção de dados externos; filtragens e classificação de dados. 
Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio 
de mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; organização de e-mails, gerenciador 
de contatos. Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais 
navegadores; navegação e princípios de acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links, 
sites, vírus, busca e impressão de páginas.

ENSINO SUPERIOR

PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, 

homônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Sintaxe.

PARA OS CARGOS DE ADVOGADO-SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL), BIBLIOTECÁRIO, FONOAUDIÓLOGO, INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS 
E TERAPEUTA OCUPACIONAL

MATEMÁTICA
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos 

e Divisores; Números Racionais: Operações e Propriedades. Razões e Proporções, Divisão 
Proporcional, Regra de Três Simples. Porcentagem. Juros Simples. Sistema de Medidas Legais. 
Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e cálculo de volume. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Raciocínio Lógico.

PARA O CARGO DE ADVOGADO-SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Direito Administrativo - Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atributos, validade, 

eficácia, vigência, espécie, exteriorização, extinção, revogação, anulação, convalidação, atos 
vinculados, discricionários, inexistentes, nulos e anuláveis, de direito privado; Administração 
Direta e Indireta: descentralização e desconcentração, descentralização política e administrativa, 
entidades da administração indireta, autarquias e fundação pública; Processo Administrativo: 
devido processo legal; licitação: conceito, finalidade, objeto, princípios, modalidades, 
dispensabilidade, inexigibilidade, adjudicação, homologação e anulação; Lei Federal nº 8.666/93. 
Lei Federal nº 14.133/21. Bens Públicos: conceito, classificação, aquisição, uso, imprescritibilidade, 
impenhorabilidade, e não oneração, concessão, permissão, autorização, servidões administrativas, 
da alienação dos bens públicos; Desapropriação: conceitos, requisitos, por utilidade pública, por 
zona e indireta, para urbanização e reurbanização e retrocessão; Serviço Público: conceitos, 
requisitos, remuneração, execução, centralizada e descentralizada; Poder regulamentar 
e poder de polícia: conceito, competência e limites; Contratos administrativos. Servidores 
Públicos: princípios constitucionais, regime jurídico, provimento, acumulação, estabilidade, 
reintegração, responsabilidade civil, disciplinar e responsabilidade patrimonial do Estado. Direito 
Constitucional – Constituição: conceito e espécies, interpretação e aplicabilidade das normas 
constitucionais, controle da constitucionalidade, órgãos e formas; A federação, a república, a 
democracia e o estado de direito: conceitos; A tripartição dos poderes: o Poder Legislativo, o Poder 
Executivo e o Poder Judiciário; O Estado federal: a União, os Estados, O Distrito Federal e os 
Municípios; Os Municípios: Lei Orgânica Municipal, autonomia, competência, organização política 
e administrativa, intervenção nos municípios, fiscalização financeira e orçamentária; O Processo 
Legislativo: conceito de Lei, fases do processo, espécies normativas e processo orçamentário; 
Controle de constitucionalidade de atos municipais; O mandado de Segurança e ação Popular; 
A Administração Pública: conceito, princípios, controle interno e controle externo – Tribunal 
de Contas. Direito Tributário – Fontes do Direito tributário; Sistema Constitucional Tributário: 
competência, princípios constitucionais tributários, limitações constitucionais; Código Tributário 
Nacional: normas gerais – vigência, aplicação e interpretação da legislação tributária – tributos, 
espécies – fato gerador, conceito, aspectos e classificação, crédito tributário e obrigação tributária, 
espécies – sujeição ativa e passiva direta e indireta, capacidade – domicílio tributário – constituição, 
suspensão, exclusão extinção do crédito tributário – garantias e privilégios de crédito tributário – 
administração tributária – dívida ativa; Impostos municipais – IPTU, ISS e ITBI; Taxas Contribuição 
de melhoria; Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. 101/00) – administração da Receita Pública – da 
previsão e da arrecadação tributária – renúncia de receita e medidas de compensação; Precatórios 
Judiciais; Conceitos e limites de Dívida Pública; Direito Civil – Das pessoas – pessoa natural, 
pessoa jurídica de direito privado e de direito público; Dos fatos jurídicos – conceito; Dos atos 
jurídicos – conceito; elementos constitutivos, classificação, defeitos, formas, nulidade, prescrição e 
decadência; Dos atos ilícitos – conceito; elementos constitutivos, abuso do direito; A propriedade, 
conceito, generalidades, aquisição, e perda da propriedade móvel e imóvel – aposse – conceito; 
Da Dação em pagamento e suas modalidades; Da Compensação. Direito Processual Civil – Lei 
nº 13.105, de 16 de março de 2015. “Das normas processuais civis: das normas processuais 
civis. Da função jurisdicional: Da jurisdição e da ação, Dos limites da jurisdição nacional e da 
cooperação internacional. Competência interna. Das partes e dos procuradores. Do litisconsórcio. 
Da intervenção de terceiros. Do juiz e dos auxiliares de justiça. Do Ministério Público. Da advocacia 
pública. Da defensoria pública. Dos atos processuais: da forma, do tempo e do lugar dos atos 
processuais. Da comunicação dos atos processuais. Das nulidades. Da distribuição e do registro. 
Do valor da causa. Da tutela provisória: disposições gerais, tutela de urgência, tutela de evidência. 
Da formação suspensão e extinção do processo. Procedimento de conhecimento e cumprimento 
de sentença. Dos procedimentos especiais. Do Processo de Execução. Da ordem dos processos 
e dos processos de competência originária dos tribunais. Dos recursos. E Disposições finais e 
transitórias. Direito Penal – Teoria do crime; Dos crimes contra a Administração Pública; Dos 
crimes contra a ordem tributária; Crimes contra as finanças públicas (Lei nº 10.028 de 19/10/00) 
Crime de responsabilidade e acréscimo a Lei nº 1.079/50, pela Lei Complementar nº 101/00; 
Crime de responsabilidade de Prefeitos e vereadores com alterações ao Decreto-Lei nº 201/67; 
Lei nº 8.429/92. Direito do Trabalho – Fontes do Direito do trabalho; Relação de Trabalho e 
Seus Sujeitos; Trabalhador Rural; Contrato de Trabalho e os Contratos de trabalho; Remuneração 
e Formas de remuneração; Proteção ao salário; duração do trabalho e repousos; Alteração, 
Suspensão e Término do Contrato de Trabalho; aviso prévio, dispensa, estabilidade e garantia de 
emprego; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; Acordo e Convenção Coletiva de trabalho; 
sindicato e arbitragem. Legislação Municipal: Lei Orgânica Municipal.

PARA O CARGO DE BIBLIOTECÁRIO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Formação e informação profissional, legislação e ética. Fontes institucionais: centros, 

serviços e sistemas de documentação. Processos e técnicas. Organização e administração de 
bibliotecas. Formação e desenvolvimento de coleções. Planejamento bibliotecário. Documentação 
e informação: conceito, desenvolvimento e estrutura de documentação. Classificação Decimal de 
Dewey (CDD). Classificação Decimal Universal (CDU). Catalogação descritiva AACR2. Indexação, 
resumos e tesauros: noções básicas. NBR 6023 (versão atualizada). Serviço de referências. 
Centro de documentação e o papel do bibliotecário. Utilização e disseminação da informação. 
Organização de arquivo. Uso e acesso à base de dados, INTERNET e fontes de informação on-
line.

PARA O CARGO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Os solos da Região – Classificação, morfologia e gênese. Características e propriedades 

químicas, físicas e biológicas. Aptidão agrícola dos solos. Planejamento e práticas 
conservacionistas. Características químicas dos solos. Fertilidade: adubos e adubação. Calagem. 
Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos solos. Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia. 
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Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias Hidrográficas. Produção vegetal. As principais culturas da 
Região. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. Hidráulica Agrícola. Princípios Fundamentais. 
Estruturas hidráulicas e seu dimensionamento. Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação 
solo-água-clima-planta. Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. Drenagem: princípios gerais; 
tipos de drenos. Barragens de terra. Características gerais. Detalhes construtivos. Comportas e 
vertedores. Bacias hidrográficas e hidráulicas. Produção animal: principais aspectos técnicos das 
explorações bovina, ovina, suína e avícola. Nutrição animal: princípios fundamentais, macro e 
micronutrientes. Alimentos concentrados e volumosos. A Aquicultura. Agroecologia. Conceitos e 
princípios. Zoneamento agrícola. Avaliação e perícia agronômica. Princípios gerais, objetivos e 
metodologias. As pastagens nativas e cultivadas. Manejo e conservação. Agrotóxicos: conceito 
e características gerais dos produtos. Conhecimentos de normas e procedimentos de legislação 
básica da área de atuação e das ferramentas de controle e avaliação que subsidiam o planejamento 
e desenvolvimento do município.

PARA O CARGO DE FONOAUDIÓLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Desenvolvimento e aquisição de linguagem. Anatomia e fisiologia dos órgãos da fala, voz, 

audição e linguagem. Motricidade Orofacial. Sistemas e processos de comunicação: órgãos 
responsáveis. Fonética e Fonologia. Patologias fonoaudiológicas: conceito, etiologia, tratamento. 
Psicomotricidade: teoria, técnicas em terapias psicomotoras. Aspectos neurológicos ligados 
à linguagem: estruturas, processos neurológicos envolvidos na fala, voz, audição e linguagem. 
Terapia fonoaudiológica: níveis de prevenção, intervenção precoce, reeducação psicomotora, 
reeducação da deglutição atípica. Reabilitação fonoaudiológica. Afasias, displasias, disfemias, 
afonia e disfonia, disartria, dislalias, disortografias, dislexias, disgrafias, discalculias, atrasos de 
linguagem por transtornos. Trabalho em equipe multi e inter disciplinar. Planejamento e programas 
preventivos, fonoaudiologia hospitalar. Fonoterapia da Voz. Avaliação audiológica: laudos, 
diagnósticos e prognósticos. Principais testes complementares. Diagnóstico diferencial precoce 
entre surdez na infância e outros transtornos de desenvolvimento. Manifestações da disfunção do 
processamento auditivo: comportamentais e clínicas. Audiologia Infantil. Audiologia Educacional. 
Código de ética profissional do fonoaudiólogo.

PARA O CARGO DE INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Benefícios da prática de esportes. Contextualização sócio-cultural da prática desportiva. 

Lazer. O corpo e o lúdico. Políticas Públicas (lazer e esporte). Atividades de recreação e lazer. 
Metodologia do treinamento desportivo. Compreensão do desenvolvimento motor. Legislação 
esportiva. Lesões esportivas. Segurança Esportiva. Treinamento desportivo. Primeiros socorros. 
condicionamento físico, legislação, metodologia, organização e pedagogia. Fundamentos, regras 
equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica 
(artística), handebol, futebol e voleibol. Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. Fisiologia do 
esforço e socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos exercícios, regulação hormonal durante o 
exercício, controle cardiovascular durante o exercício, termo regulação e relação entre atividade 
física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, ginástica e dança. Atividade gímnica 
e atividade lúdica. Jogos e técnicas de jogos infantis organizados. Desenvolvimento infantil. 
Práticas desportivas, modalidades e regramentos.

PARA O CARGO DE MÉDICO GENERALISTA ESF/PSF
POLÍTICAS DE SAÚDE
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da 

implantação. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Reforma Sanitária 
e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Estratégias de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde. Programa de Saúde da Família – PSF. 
Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsória. Portaria 336 GM/
MS. Lei Federal nº 10.216/2001. Art. 196 a 200 da Constituição Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. 
Lei nº 8.142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. Portaria nº 399/GM de 22 de 
fevereiro de 2006. Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 
1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e tratamento 

inicial do paciente em choque. Urgência e emergência do trauma. Patologia clínica. Anamnese e 
exames físicos. Diagnóstico por imagem. Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento 
das afecções mais prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, 
clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, dermatológicas, 
gastrointestinais, hematológicas, infecto-parasitárias, infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas 
e metabólicas, pulmonares e renais. Imobilizações. Principais exames. Alcoolismo, abstinência, 
surtos psicóticos, pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a 
realização de suturas e drenagem de abcessos. Exame periódico de saúde. Promoção da Saúde. 
Medicina Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O CARGO DE MÉDICO PEDIATRA
POLÍTICAS DE SAÚDE
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da 

implantação. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Reforma Sanitária 
e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Estratégias de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde. Programa de Saúde da Família – PSF. 
Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsória. Portaria 336 GM/
MS. Lei Federal nº 10.216/2001. Art. 196 a 200 da Constituição Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. 
Lei nº 8.142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. Portaria nº 399/GM de 22 de 
fevereiro de 2006. Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 
1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e tratamento 

inicial do paciente em choque. Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Epidemiologia. 
Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em atenção primária 
em saúde. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para a realização 
de suturas e drenagem de abcessos. Exame periódico de saúde. Promoção da Saúde. Medicina 
Preventiva. Preenchimento de Receitas Médicas. Aleitamento materno. Adenotonsilites. 

Asma. Avaliação cardiológica pré-natal. Avaliação nutricional. Avaliação do desenvolvimento 
neuropsicomotor. Baixa estatura. Bronquiolite. Cardiomiopatias. Cefaleias. Crescimento e 
desenvolvimento puberal. Constipação. Dermatoses comuns em pediatria. Desnutrição. Diabete 
melito na infância. Diarreia. Dieta saudável em pediatria. Distúrbios respiratórios. Doenças 
exantemáticas. Doenças da tireoide. Doenças prevalentes na infância. Dor abdominal. Fibrose 
cística. Ginecologia infanto-puberal. Hepatites virais. Imunizações. Imunodeficiências. Infecções 
perinatais e congênitas. Infecção Urinária. Intoxicações. Leucemias e linfomas na infância. Manejo 
da febre em crianças. Manejo da icterícia. Massa abdominal na criança. Meningites. Nutrição. 
Obesidade infantil. Oncologia pediátrica. Otite. Transtornos funcionais. Terapia de reidratação oral. 
Parada cardiorrespiratória na criança e no adolescente. Parasitoses intestinais. Pé chato e dores 
do crescimento. Pneumonia. Problemas hematológicos comuns.  Reanimação do recém-nascido. 
Refluxo. Reumatologia pediátrica. Rinossinusites. Síndrome nefrótica. Síndrome nefrítica.

PARA O CARGO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Terapia Ocupacional. Desenvolvimento Humano e Atividade. Desenvolvimento Infantil. Atraso 

e disfunções no desenvolvimento infantil. Terapia Ocupacional no contexto hospitalar. Saúde Mental 
na infância. Adoecimento crônico na infância e adolescência. Relação terapeuta ocupacional-
paciente. Humanização. Atividade lúdica e humanização. Brincar e desenvolvimento. Brincar como 
recurso terapêutico. Brincar e a criança portadora de necessidades especiais. Hospitalização na 
infância. Preparação de cirurgia pelo brincar. Aspectos sociais e históricos da infância. O brincar 
como mediador da relação criança-família-equipe de saúde. Conhecimentos na área de saúde 
mental, geriatria, reabilitação física, reabilitação psicossocial, neurologia, saúde coletiva. Terapia 
ocupacional em geriatria e gerontologia: avaliação; interdisciplinaridade na abordagem do idoso. 
Terapia ocupacional em reabilitação física: noções fundamentais de acidente vascular cerebral; 
traumatismo cranoencefálico; lesões medulares; queimaduras; doenças reumáticas; doenças 
degenerativas. Terapia ocupacional em traumato-ortopedia: utilização de órteses e adaptações. 
Terapia ocupacional em psiquiatria; saúde mental e reforma psiquiátrica. Conhecimento em Saúde 
Pública: Constituição Federal 1988 - Art. 196 a 200; Lei nº 8.080/90; Lei nº 8.142/90 Portaria 373, 
27/02/2002 - NOAS 01/2002; Manual Técnico Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS - Ministério 
da Saúde 2006, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, Departamento 
Nacional de Auditoria do SUS.

____________________________________________

ANEXO III
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E/OU 

SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL
Concurso Público nº 01/2023 – Prefeitura do Município de Carapicuíba

Dados do candidato:

NOME:

INSCRIÇÃO: RG:

CARGO:

TELEFONE: CELULAR:

CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA?            SIM                         NÃO

Se sim, especifique a deficiência: _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Nº do CID: ____________

Nome do médico que assina do Laudo: ____________________________________________________________________

Nº do CRM: ___________

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA?            SIM                         NÃO

¨ SABATISTA (GUARDA O SÁBADO)
¨ SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA)
¨ MESA PARA CADEIRANTE
¨ SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADEIRANTE
¨ LEDOR
¨ TRANSCRITOR
¨ PROVA EM BRAILE
¨ PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24)
¨ INTERPRETE DE LIBRAS
¨ OUTRA. QUAL?_____________________________________________________________________________________
                             
                               _____________________________________________________________________________________

ATENÇÃO: Esta declaração e a cópia do respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados 
via Sedex ou carta com aviso de recebimento para a empresa RBO Assessoria Pública e Projetos 
Municipais Ltda., localizada na Rua Inácio Ribeiro, 993 B – Centro - Santa Rita do Passa Quatro 
- SP CEP 13670-000, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, conforme disposto no 
Capítulo 4 do Edital.

 
Carapicuíba, ______ de ____________________ de 2023.

      

Assinatura do(a) candidato(a)
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CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2017
CHAMAMENTO 137

Os aprovados, do Concurso Público n.º 02/2017, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis,  contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera 
o Artigo 11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na 
Secretaria de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/
SP, munidos dos seguintes documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, 
bem como da folha de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando 
casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.
br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de 
Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa 
Econômica Federal); Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data 
de até 3 meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; 
Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: 
CRA, OAB, CREA etc.), se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de 
Nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada 
do próprio candidato e dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia 
Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo 
de validade descrito na própria Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de 
distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 
(trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão 
expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu 
qualquer penalidade no desempenho do serviço público; Declaração de órgão competente com 
a jornada de trabalho em exercício, em caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e 
valores que constituem o seu patrimônio; Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

69536 ARMANDO JOSE DE CAMARGO 412019334 319º

Carapicuíba, 20 de janeiro de 2023

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 03/2018
CHAMAMENTO 131

Os aprovados, do Concurso Público n.º 03/2018, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis,  contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera 
o Artigo 11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na 
Secretaria de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/
SP, munidos dos seguintes documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, 
bem como da folha de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando 
casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.
br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de 
Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa 
Econômica Federal); Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data 
de até 3 meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; 
Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: 
CRA, OAB, CREA etc.), se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de 
Nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada 
do próprio candidato e dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia 
Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo 
de validade descrito na própria Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de 
distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 
(trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão 
expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu 
qualquer penalidade no desempenho do serviço público; Declaração de órgão competente com 
a jornada de trabalho em exercício, em caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e 
valores que constituem o seu patrimônio; Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

PROCURADOR MUNICIPAL

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

39873 LEONARDO FONTOURA BLANCO CEIA 212359202 10º

PSICÓLOGO

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

31318 HENRIETTE RUSSO LUIZ 229567741 96º

Carapicuíba, 20 de janeiro de 2023

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 07/2018
CHAMAMENTO 111

Os aprovados, do Concurso Público n.º 07/2018, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o 
Artigo 11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na 
Secretaria de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/
SP, munidos dos seguintes documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, 
bem como da folha de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando 
casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.
br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de 
Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa 
Econômica Federal); Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data 
de até 3 meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; 
Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: 
CRA, OAB, CREA etc.), se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de 
Nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada 
do próprio candidato e dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia 
Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo 
de validade descrito na própria Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de 
distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 
(trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão 
expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu 
qualquer penalidade no desempenho do serviço público; Declaração de órgão competente com 
a jornada de trabalho em exercício, em caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e 
valores que constituem o seu patrimônio; Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

VIGIA

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

51801 FRANCISCO CYRILLO DA SILVA 137328862 291º

56042 ANDERSON CASSOLATO 412427643 292º

Carapicuíba, 20 de janeiro de 2023

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2019
CHAMAMENTO 69

Os aprovados, do Concurso Público n.º 01/2019, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis,  contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera 
o Artigo 11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na 
Secretaria de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/
SP, munidos dos seguintes documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, 
bem como da folha de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando 
casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.
br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de 
Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa 
Econômica Federal); Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data 
de até 3 meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; 
Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: 
CRA, OAB, CREA etc.), se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de 
Nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada 
do próprio candidato e dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia 
Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo 
de validade descrito na própria Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de 
distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 
(trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão 
expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu 
qualquer penalidade no desempenho do serviço público; Declaração de órgão competente com 
a jornada de trabalho em exercício, em caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e 
valores que constituem o seu patrimônio; Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

FISCAL

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

17418 FRANCISCO JOSE AZEVEDO 946666 22º

Carapicuíba, 20 de janeiro de 2023

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal
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CONCURSO PÚBLICO Nº. 04/2019
CHAMAMENTO 16

Os aprovados, do Concurso Público n.º 04/2019, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis,  contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera 
o Artigo 11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na 
Secretaria de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/
SP, munidos dos seguintes documentos (COPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, 
bem como da folha de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando 
casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.
br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de 
Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa 
Econômica Federal); Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data 
de até 3 meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; 
Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: 
CRA, OAB, CREA etc.), se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de 
Nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada 
do próprio candidato e dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia 
Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo 
de validade descrito na própria Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de 
distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 
(trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão 
expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu 
qualquer penalidade no desempenho do serviço público; Declaração de órgão competente com 
a jornada de trabalho em exercício, em caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e 
valores que constituem o seu patrimônio; Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

ARTÍFICE – ESPECIALIDADE: PEDREIRO

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

400645 CRISTANO PROSPERO DE SOUSA 262529324 17º

Carapicuíba, 20 de janeiro de 2023.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 09/2021
CHAMAMENTO 13

Os aprovados, do Concurso Público n.º 09/2021, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis,  contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera 
o Artigo 11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na 
Secretaria de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/
SP, munidos dos seguintes documentos (COPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, 
bem como da folha de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando 
casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.
br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de 
Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa 
Econômica Federal); Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data 
de até 3 meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; 
Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: 
CRA, OAB, CREA etc.), se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de 
Nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada 
do próprio candidato e dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia 
Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo 
de validade descrito na própria Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de 
distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 
(trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão 
expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu 
qualquer penalidade no desempenho do serviço público; Declaração de órgão competente com 
a jornada de trabalho em exercício, em caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e 
valores que constituem o seu patrimônio; Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

Fiscal de Tributos

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

12234 MÁRIO MARCOS RODRIGUES 18147453 17º

Carapicuíba, 20 de janeiro de 2023

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 03/2022
CHAMAMENTO 17

Os aprovados, do Concurso Público n.º 03/2022, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis,  contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o 

DECRETO Nº 5.272, DE 18 DE JANEIRO DE 2023

“Dispõe sobre os dias sem expediente nas repartições públicas municipais no exercí-
cio de 2023.”

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA:
Art. 1º Os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Carapicuíba não 

funcionarão, no exercício de 2023, além dos domingos, nos seguintes dias:
I – Janeiro:
a) 1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal – Feriado.
II – Fevereiro:
a) 20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval – ponto facultativo.
b) 21 de fevereiro (terça-feira): Carnaval – ponto facultativo; 
c) 22 de fevereiro (quarta-feira): Cinzas – ponto facultativo até as 13:00 horas;
III – Março:
a) 26 de março (domingo): Emancipação Municipal – feriado.
IV – Abril: 
a) 6 de abril (quinta-feira): Endoenças – ponto facultativo;
b) 7 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo – feriado;
c) 21 de abril (sexta-feira): Tiradentes – feriado.
V – Maio: 
a) 1º de maio (segunda-feira): Dia do Trabalho – feriado.
VI – Junho: 
a) 8 de junho (quinta-feira): Corpus Christi – ponto facultativo;
b) 9 de junho (sexta-feira): ponto facultativo; 
c) 29 de junho (quinta-feira): São Pedro, padroeiro do Município – feriado;
d) 30 de junho (sexta-feira): ponto facultativo.
VII – Julho: 
a) 9 de julho (domingo): Revolução Constitucionalista – feriado.
VIII – Setembro:
a) 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil – feriado;
b) 8 de setembro (sexta-feira): ponto facultativo.
IX – Outubro: 
a) 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida – feriado; 
b) 13 de outubro (sexta-feira): ponto facultativo;
c) 28 de outubro (sábado): Dia do Funcionário Público – ponto facultativo;
X– Novembro: 
a) 1º de novembro (quarta-feira) – Dia de Todos os Santos – ponto facultativo;
b) 2 de novembro (quinta-feira): Finados – feriado; 
c) 3 de novembro (sexta-feira) – ponto facultativo;
d) 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República – feriado;
e) 20 de novembro (segunda-feira): Consciência Negra – feriado.
XI – Dezembro: 
a) 24 de dezembro (domingo): ponto facultativo;
b) 25 de dezembro (segunda-feira): Natal – feriado;

Artigo 11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 às 16:00 horas , na 
Secretaria de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/
SP, munidos dos seguintes documentos (COPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, 
bem como da folha de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando 
casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.
br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de 
Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa 
Econômica Federal); Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data 
de até 3 meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; 
Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: 
CRA, OAB, CREA etc.), se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de 
Nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada 
do próprio candidato e dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia 
Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo 
de validade descrito na própria Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de 
distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 
(trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão 
expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu 
qualquer penalidade no desempenho do serviço público; Declaração de órgão competente com 
a jornada de trabalho em exercício, em caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e 
valores que constituem o seu patrimônio; Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇAO

3941 GABRIEL CAVICHIOLI DE MEDEIROS 625469975 71º

5656 SILVANIA ARAUJO DE OLIVEIRA 290185671 72º

3421 BRUNO PRETI DE SOUZA 401276466 73º

2682 ROBERT MARTINS DOS SANTOS. 539084992 74º

Carapicuíba, 20 de janeiro de 2023

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal
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c) 31 de dezembro (domingo): ponto facultativo.
Art. 2º As repartições públicas e unidades que realizam serviços de caráter essencial à 

população, em especial as Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Segurança, nos pontos 
facultativos mencionados no artigo 1º, funcionarão em regime de revezamento ou plantão, sendo 
autorizada a devida compensação de horários, a critério do Secretário da Pasta.

Parágrafo único. Para os servidores das unidades escolares, as datas relacionadas neste 
Decreto serão adequadas ao calendário escolar estabelecido para o ano letivo de 2023, por ato 
próprio da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º O presente Decreto não se aplica a servidores que trabalham em turnos ininterruptos 
de revezamentos ou escalas.

Art. 4º O disposto neste Decreto também não se aplica, a critério dos respectivos Secretários, 
às unidades de saúde, segurança urbana, assistência social e do serviço funerário, além de outras 
unidades cujas atividades não possam sofrer solução de continuidade. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Município de Carapicuíba, 18 de janeiro de 2023.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no 
site do Município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Obras e Serviços Municipais

A Prefeitura de Carapicuíba torna público aos familiares consanguíneos e/ou responsáveis 
que realizará as exumações dos restos mortais de pessoas falecidas, sepultadas no Cemitério 
Municipal do Ariston (Rua Dumont nº 187 – Ariston – Carapicuíba – CEP 06396-200 – Tel: 
4184-1780), que venceram os 3 (três) anos, conforme consta na Guia de Sepultamento, em 
OUTUBRO DE 2019. Observando-se que também serão exumados os infantes que já 
venceram desde OUTUBRO de 2021.

Os despojos serão transladados a ossuários comunitários, caso os familiares ou 
responsáveis não se manifestarem após 05 (cinco) dias úteis da publicação deste. 

Informamos ainda que também enviamos cartas registradas nos endereços que 
constam em nossos arquivos.

Segue relação dos nomes, abaixo discriminados:

NAIR DE LIMA TONINI – SEPULTADA - 01/10/19, QUADRA 105-B, SEPULTURA 14- LIVRO 
36, PG. 98 V.

MARINALVA ALAIDE DA SILVA – SEPULTADA - 01/10/19, QUADRA 69-A, SEPULTURA 09, 
LIVRO 36, PG. 98 V.

EVANDRO CORREIA AZEVEDO – SEPULTADO- 01/10/19, QUADRA 115, SEPULTURA 68, 
LIVRO 36, PG. 98 V.

REGINALDO H DO NASCIMENTO – SEPULTADO - 02/10/19, QUADRA 77 SEP.15, LIVRO 
36, PG.99. 

JOSE EUZEBIO DE SOUZA – SEPULTADO - 03/10/19, QUADRA 83, SEPULTURA 10-A, 
LIVRO 36, PG.99.

MARIA FRANCISCA DA SILVA – SEPULTADA - 04/10/19, QUADRA XXI, GAVETA: 74-B, 
LIVRO 36, PG.99 V.

MORVAN DE DEUS F SILVA – SEPULTADO - 04/10/19, QUADRA 83, SEPULTURA 14, 
LIVRO 36, PG. 99 V.

CRISTIANO DOS S GASPARINI – SEPULTADO - 04/10/19, QUADRA 85, SEPULTURA 03, 
LIVRO 36, PG. 99 V.

TEREZINHA RODRIGUES DA PAIXÃO – SEPULTADA - 04/10/19, QUADRA XXI, GAVETA 
03-B, LIVRO 36, PG. 100.

MARIA EDUARDA XAVIER – SEPULTADA 04/10/19, QUADRA 23, SEPULTURA 03, LIVRO 
36, PG. 100.

LEONTINA CLAUDINA A ANIBAL – SEPULTADA – 04/10/19, QUADRA 77-A, SEPULTURA 
01, LIVRO 36, PG. 100.

OSCAR MOURA – SEPULTADO 05/10/19, QUADRA 99, SEPULTURA 05, LIVRO 36, PG. 
100.

MEMBRO INFERIOR DIREITO DE TEODORO – SEPULTADO 05/10/19, QUADRA 23, 
SEPULTURA 09, LIVRO 36, PG. 100 V.

EDMILSON FRANCISCO DA COSTA – SEPULTADO -06/10/19, QUADRA XXI, SEPULTURA 
07-B, LIVRO 36, PG. 100 V.

CLOTILDE MARIA DE LIMA- SEPULTADA - 06/10/19, QUADRA XXI, GAVETA 11-B, LIVRO 
36, PG. 101.

ANTHONY MIGUEL DE O ROCHA – SEPULTADO - 06/10/19, QUADRA 22, SEPULTURA 
07, LIVRO 36, PG. 101.

JACIRA SILVESTRE FERREIRA – SEPULTADA 06/10/19, QUADRA XXI, GAVETA 15-B, 
LIVRO 36, PG. 101.

DENIS OLIVEIRA DE MATOS – SEPULTADO- 07/10/19, QUADRA 91-A, SEPULTURA 07, 
LIVRO 36, PG. 101 V.

VALDEMAR DOS REIS SANTOS – SEPULTADO - 07/10/19, QUADRA 67, SEPULTURA 26, 
LIVRO 36, PG. 101.

JUDITE TOLEDO DE ALBUQUERQUE- SEPULTADA -09/10/19, QUADRA 113-B, 
SEPULTURA 44, LIVRO 36, PG.101.

MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVEIRA – SEPULTADA 09/10/19, QUADRA XXI, GAVETA 
19-B, LIVRO 36, PG. 101-V.

LUIZ CARLOS INOCENCIO DE MELO – SEPULTADO- 10/10/19, QUADRA 93-A, 
SEPULTURA 08, LIVRO 36, PG. 102.

MARIA ANTONIA DE LIMA – SEPULTADA - 10/10/19, QUADRA 93-A, SEPULTURA 05, 
LIVRO 36, PG.102.

MARIA ANESIA DA CONCEIÇÃO – SEPULTADA - 11/10/19, QUADRA XXI, GAVETA 23-B, 
LIVRO 36, PG.102 V.

JOÃO GELIO SEGURA – SEPULTADO - 12/10/19, QUADRA 103, SEPULTURA 17, LIVRO 
36, PG.102 V.

DAMIÃO NORBERTO – SEPULTADO - 12/10/19, QUADRA 99, SEPULTURA 28, LIVRO 36, 
PG. 103.

ANESIA DE LOURDES – SEPULTADA - 15/10/19, QUADRA 129-B, SEPULTURA 07, LIVRO 
36, PG. 103.

JOSE BALBINO DOS SANTOS – SEPULTADO - 15/10/19, QUADRA XXI, GAVETA 27-B, 
LIVRO 36, PG. 103 V.

PAULO SERGIO GUEDES – SEPULTADO- 16/10/19, QUADRA 129-B, SEPULTURA 15, 
LIVRO 36, PG. 103V.

DAVID ALVES DOS SANTOS – SEPULTADO - 16/10/19, QUADRA 107-B, SEPULTURA 94, 
LIVRO 36, PG. 103 V.

GERALDO VENTURA DE OLIVEIRA – SEPULTADA - 16/10/19, QUADRA 107-B, 
SEPULTURA 27, LIVRO 36, PG. 103 V.

ESMERALDA NASCIMENTO J SILVA – SEPULTADA - 16/10/19, QUADRA 107-B, 
SEPULTURA 29, LIVRO 36, PG. 104.

SAULO ROBERTO DA SILVA – SEPULTADO - 16/10/19, QUADRA 77-A, SEPULTURA 07, 
LIVRO 36, PG. 104.

EVA CARDOSO RIBEIRO PEREIRA – SEPULTADA - 17/10/19, QUADRA 95-A, SEPULTURA 
03, LIVRO 36, PG. 104.

MARIA JOSE DA C CUSTODIO – SEPULTADA - 17/10/19, QUADRA 95-A, SEPULTURA 02, 
LIVRO 36, PG. 104 V.

LUCIA MARINA DIAS- SEPULTADA – 17/10/19, QUADRA 73-A , SEPULTURA 14, LIVRO 
36, PG. 104 V.

SANDRA MARCIA ROCHA – SEPULTADA – 17/10/19, QUADRA 77-A, SEPULTURA 14, 
LIVRO 36, PG. 104 V.

ELENICE ISIDORO EUZEBIO – SEPULTADA - 17/10/19, QUADRA 103, SEPULTURA 21, 
LIVRO 36, PG. 104 V.

ARIANNY DA SILVA JESUS – SEPULTADA - 17/10/19, QUADRA 91, SEPULTURA 02, 
LIVRO 36, PG. 105.

PEDRO ARTHUR LIMA – SEPULTADO- 17/10/19, QUADRA 23, SEPULTURA 12, LIVRO 
36, PG.105.

JUAREZ RUFINO DE MOURA – SEPULTADO – 18/10/19, QUADRA XXI, GAVETA 31-B, 
LIVRO 36, PG. 105.

VIRGINIA BENEDICTO TEIXEIRA – SEPULTADA – 18/10/19, QUADRA XXI, GAVETA 35-B, 
LIVRO 36, PG.105 V.

MARIA MADALENA DA SILVA – SEPULTADA - 19/10/19, QUADRA 77-A, SEPULTURA 09, 
LIVRO 36, PG. 105 V.

ELIZANGELA MELES DE OLIVEIRA – SEPULTADA - 19/10/19, QUADRA 107-B, 
SEPULTURA 37, LIVRO 36, PG. 105 V.

OSWALDO APARECIDO DE OLIVEIRA – SEPULTADO - 19/10/19, QUADRA 101, 
SEPULTURA 01, LIVRO 36, PG.106.

JOSE TEIXEIRA DA SILVA – SEPULTADO - 20/10/19, QUADRA 105, SEPULTURA 56, 
LIVRO 36, PG.106.

EDSON ALVES MACENA – SEPULTADO- 20/10/19, QUADRA 107-B, SEPULTURA 24, 
LIVRO 36, PG. 106.

DANILO GUIMARAES SOUZA – SEPULTADO- 21/10/19, QUADRA 87, SEPULTURA 07, 
LIVRO 36, PG. 106.

VALDOMIRO ANTUNES MACIEL– SEPULTADO- 21/10/19, QUADRA 85, SEPULTURA 09, 
LIVRO 36, PG. 106 V.

ANTONIA MARIA ALVES FELIX GOMES – SEPULTADA- 21/10/19, QUADRA 85, 
SEPULTURA 11, LIVRO 36, PG. 106 V.

JOSE MARIA DA COSTA – SEPULTADO  21/10/19, QUADRA 85, SEPULTURA 08, LIVRO 
36, PG. 106 V.

AGEVAL JOSE DE LIMA – SEPULTADO- 22/10/19, QUADRA 85, SEPULTURA 12-A, LIVRO 
36, PG. 107.

BERNARDETE PEREIRA TEODORO – SEPULTADA - 22/10/19, QUADRA 85, SEPULTURA 
24, LIVRO 36, PG. 107.

MARILIZA FAGUNDES DE OLIVEIRA – SEPULTADA - 23/10/19, QUADRA 85 SEPULTURA 
16, LIVRO 36, PG.107.

JERRI LOURENÇO ALVES – SEPULTADO - 23/10/19, QUADRA 85, SEPULTURA 13, LIVRO 
36, PG.107 V.

ALEXANDRE BISPO DOS SANTOS – SEPULTADO- 24/10/19, QUADRA 85, SEPULTURA 
20, LIVRO 36, PG.107 V.

SEVERINO LENILTON FERNADES – SEPULTADO- 24/10/19, QUADRA 85, SEPULTURA 
22, LIVRO 36, PG. 107 V.

ANTONIO MARCOS DA SILVA DE SOUZA – SEPULTADO – 24/10/19, QUADRA 87, 
SEPULTURA 02, LIVRO 36, PG. 108.

ROGERIO DE CAMARGO ALVES – SEPULTADO – 24/10/19, QUADRA 23, SEPULTURA 
18, LIVRO 36, PG. 108.

MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES – SEPULTADA – 25/10/19, QUADRA 87, SEPULTURA 
03, LIVRO 36, PG. 108.

GERSON ALVES PEREIRA – SEPULTADO – 25/10/19, QUADRA 87, SEPULTURA 05, 
LIVRO 36, PG. 108.

JOSE VICENTE FERREIRA DOS SANTOS – SEPULTADO – 25/10/19, QUADRA 87, 
SEPULTURA 08, LIVRO 36, PG. 108.

LUCIA MARIA DIAS – SEPULTADA – 26/10/19, QUADRA 87, SEPULTURA 16, LIVRO 36, 
PG. 108 V.

JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO – SEPULTADO – 26/10/19, QUADRA 87, SEPULTURA 
17, LIVRO 36, PG. 108.

CLAUDIO DIAS MATIAS – SEPULTADO – 26/10/19, QUADRA 87, SEPULTURA 10-A, LIVRO 
36, PG. 109.

LUIZ RAIMUNDO DO NASCIMENTO – SEPULTADO – 27/10/19, QUADRA 59-A, SEPULTURA 
03, LIVRO 36, PG. 109.

ROSALIA SANTOS DA SILVA – SEPULTADA – 27/10/19, QUADRA 59-A, SEPULTURA 12, 
LIVRO 36, PG. 109.

DALVA BASTOS DE SANTANA – SEPULTADA – 27/10/19, QUADRA 59-A, SEPULTURA 01, 
LIVRO 36, PG. 109.

DAVID AMARO OLIVEIRA – SEPULTADO – 27/10/19, QUADRA 89, SEPULTURA 05, LIVRO 
36, PG. 109 V.

PIETRO HENRIQUE G DE MELO – SEPULTADO – 28/10/19, QUADRA 23, SEPULTURA 19, 
LIVRO 36, PG. 109 V.

JOAO SERGIO DE SOUZA – SEPULTADO – 29/10/19, QUADRA 89, SEPULTURA 06, 
LIVRO 36, PG. 109 V.

MARIO ANDRADE MAIA JUNIOR – SEPULTADO – 29/10/19, QUADRA 97-A, SEPULTURA 
02, LIVRO 36, PG. 110.

RICHARD FURTUOSO DE ASSIS – SEPULTADO – 30/10/19, QUADRA 08, SEPULTURA 03, 
LIVRO 36, PG. 110.

MARIA JOSE MATOS FERNANDES – SEPULTADA – 30/10/19, QUADRA 59-A, SEPULTURA 
08, LIVRO 36, PG. 110.

MEMBRO INFERIOR DE PAULO B ALMEIDA – SEPULTADO – 31/10/19, QUADRA 08, 
SEPULTURA 04, LIVRO 36, PG. 110.

ELAINE CRISTINA CAMILO – SEPULTADA – 31/10/19, QUADRA XX, GAVETA 188-A, 
LIVRO 36, PG. 110 V.

LENICE DA SILVA FERREIRA – SEPULTADA – 31/10/19, QUADRA XXI, GAVETA 39-B, 
LIVRO 36, PG. 110 V.

JOSÉ FERREIRA COSTA
ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIO
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Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Obras e Serviços Municipais

A Prefeitura de Carapicuíba torna público aos familiares consanguíneos e/ou responsáveis 
que realizará as exumações dos restos mortais de pessoas falecidas, sepultadas no Cemitério 
Municipal do Ariston (Rua Dumont nº 187 – Ariston – Carapicuíba – CEP 06396-200 – Tel: 
4184-1780), que venceram os 3 (três) anos, conforme consta na Guia de Sepultamento, em 
NOVEMBRO DE 2019. Observando-se que também serão exumados os infantes que já 
venceram desde NOVEMBRO de 2021.

Os despojos serão transladados a ossuários comunitários, caso os familiares ou 
responsáveis não se manifestarem após 05 (cinco) dias úteis da publicação deste. 

Informamos ainda que também enviamos cartas registradas nos endereços que 
constam em nossos arquivos.

Segue relação dos nomes, abaixo discriminados:

DAVID DO NASCIMENTO – SEPULTADO - 01/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 51-B- LIVRO 
36, PG. 110 V.

ESMERALDA MARIA DA PAZ – SEPULTADA - 01/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 43-B, 
LIVRO 36, PG. 111.

ARLINDO SEVERINO CORREIA – SEPULTADO- 01/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 47-B, 
LIVRO 36, PG.111.

BRAZ FELISBERTO SANTOS – SEPULTADO - 02/11/19, QUADRA XXI GAVETA 55-B, 
LIVRO 36, PG.111. 

JOAO TEODORO DA SILVA – SEPULTADO - 02/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 63-B, LIVRO 
36, PG.111.

ROSA MENDONÇA DA SILVEIRA – SEPULTADA - 02/11/19, QUADRA XXI, GAVETA: 59-B, 
LIVRO 36, PG.111 V.

GIULIA SANTANA M DA SILVA – SEPULTADA - 02/11/19, QUADRA 08, SEPULTURA 05, 
LIVRO 36, PG. 111 V.

GERALDA MENDES ALTIVO – SEPULTADA - 02/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 67-B, LIVRO 
36, PG. 111 V.

JOSE DOMINGOS MELO DA SILVA – SEPULTADO - 03/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 71-B, 
LIVRO 36, PG. 111 V.

MAURO APARECIDO VAZ – SEPULTADO 04/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 75-B, LIVRO 
36, PG. 112.

JOSE ALBERTO GOMES – SEPULTADO – 04/11/19, QUADRA XX, GAVETA 04-B, LIVRO 
36, PG. 112.

GERALDO TORQUATO – SEPULTADO 05/11/19, QUADRA 99, SEPULTURA 04, LIVRO 36, 
PG. 112.

GILDA DE JESUS CARLOS – SEPULTADA 06/11/19, QUADRA 99, SEPULTURA 24, LIVRO 
36, PG. 24.

CELIO ALMEIDA DA SILVA – SEPULTADO 06/11/19, QUADRA 101, SEPULTURA 39, LIVRO 
36, PG. 112 V.

ANTONIO XAVIER- SEPULTADO - 07/11/19, QUADRA 103, SEPULTURA 14, LIVRO 36, PG. 
112 V.

ERIDES LOURENA DE CAMPOS – SEPULTADO - 07/11/19, QUADRA 87, SEPULTURA 11, 
LIVRO 36, PG. 113.

ANA MARIA PIMENTA – SEPULTADA 08/11/19, QUADRA 97, SEPULTURA 01-A, LIVRO 
36, PG. 113.

ROBERTA ROSA DA SILVA – SEPULTADA- 08/11/19, QUADRA 08, SEPULTURA 26, LIVRO 
36, PG. 113.

CARLOS EDUARDO DA SILVA – SEPULTADO - 08/11/19, QUADRA 107, SEPULTURA 30, 
LIVRO 36, PG. 113 V.

APARECIDA DE FREITAS- SEPULTADA -09/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 12-B, LIVRO 36, 
PG.113 V.

JOSE LEONARDO DA SILVA – SEPULTADA 09/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 08-B, LIVRO 
36, PG. 114.

ADINETE BISPO DA SILVA – SEPULTADA- 10/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 20-B, LIVRO 
36, PG. 114.

FRANCISCO FERREIRA LIMA – SEPULTADO - 10/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 16-B, 
LIVRO 36, PG.114.

JURACI GOMES VALENTIM – SEPULTADO - 11/11/19, QUADRA 89, SEPULTURA 07, 
LIVRO 36, PG.114 V.

JUSTINO PEREIRA DE LACERDA – SEPULTADO - 11/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 24-B, 
LIVRO 36, PG.114 V.

FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA – SEPULTADO - 12/11/19, QUADRA 101, 
SEPULTURA 66, LIVRO 36, PG. 114 V.

NELSON SEBASTIAO DA SILVA – SEPULTADO - 12/11/19, QUADRA 99, SEPULTURA 53, 
LIVRO 36, PG. 114 V.

MEMBRO IFERIOR ESQUERDO DE ADEMIR S DE OLIVEIRA – SEPULTADO - 12/11/19, 
QUADRA 14, SEPULTURA 12, LIVRO 36, PG. 115V.

EMANUELE RAPINI DE CARVALHO – SEPULTADA- 13/11/19, QUADRA 08, SEPULTURA 
06, LIVRO 36, PG. 115.

CELIO LOPES DE SOUZA – SEPULTADO - 13/11/19, QUADRA 65, SEPULTURA 33, LIVRO 
36, PG. 115.

ROSANA DE FATIMA – SEPULTADA - 13/11/19, QUADRA 79, SEPULTURA 08, LIVRO 36, 
PG. 115.

JUCINEIDE ACINDINO DE JESUS – SEPULTADA - 14/11/19, QUADRA 109-B, SEPULTURA 
49, LIVRO 36, PG. 115 V.

EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS – SEPULTADO - 13/11/19, QUADRA 131-B, 
SEPULTURA 15, LIVRO 36, PG. 115 V.

GENI MONTEIRO DE SOUZA – SEPULTADA - 14/11/19, QUADRA 119-B, SEPULTURA 22, 
LIVRO 36, PG. 115 V.

MARIA ANESIA VIEIRA – SEPULTADA - 14/11/19, QUADRA 57-A, SEPULTURA 06, LIVRO 
36, PG. 116.

ADAO NUNES- SEPULTADO – 15/11/19, QUADRA 93 , SEPULTURA 24, LIVRO 36, PG. 116.
JOAO PEDRO ALVES – SEPULTADO – 15/11/19, QUADRA 101, SEPULTURA 63, LIVRO 

36, PG. 116.
PAULO SERGIO CASSARES – SEPULTADO - 15/11/19, QUADRA 119-B, SEPULTURA 24, 

LIVRO 36, PG. 116 V.
JOSE LOURENÇO DA SILVA FILHO – SEPULTADO - 16/11/19, QUADRA 63-A, SEPULTURA 

08, LIVRO 36, PG. 116 V.
MIRALVA MAGALHAES G CHAVES – SEPULTADA- 17/11/19, QUADRA 77-A, SEPULTURA 

18, LIVRO 36, PG.117.
VERA LUCIA M DE JESUS – SEPULTADA – 17/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 28-B, LIVRO 

36, PG. 117.
SONIA MARIA DE JESUS SILVA – SEPULTADA – 18/11/19, QUADRA 61-A, SEPULTURA 

03, LIVRO 36, PG.117.
CELIA MACHADO ROSA – SEPULTADA - 19/11/19, QUADRA 85, SEPULTURA 27, LIVRO 

36, PG. 117 V.
FLORISVALDO MACHADO DA SILVA – SEPULTADO - 19/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 

32-B, LIVRO 36, PG. 117V.
FRANCISCO A A JUNIOR – SEPULTADO - 19/11/19, QUADRA 85, SEPULTURA 30, LIVRO 

36, PG.117 V.
BENEDITO RAIMUNDO GOMES – SEPULTADO - 20/11/19, QUADRA 101, SEPULTURA 15, 

LIVRO 36, PG.118.
HELENA MARIA JOVELINA – SEPULTADA- 21/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 36-B , LIVRO 

36, PG. 118 V.
MARIA LAURA DO NASCIMENTO – SEPULTADA- 21/11/19, QUADRA 85, SEPULTURA 32, 

LIVRO 36, PG. 118 V.
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DE INAIARA SE DE OLIVEIRA– SEPULTADO- 21/11/19, 

QUADRA 08, SEPULTURA 07, LIVRO 36, PG. 119.
MARIA JOSE DA CONCEIÇAO – SEPULTADO- 21/11/19, QUADRA 85, SEPULTURA 33, 

LIVRO 36, PG. 119.
JULIETA PEREIRA DA SILVA – SEPULTADA 21/11/19, QUADRA 85, SEPULTURA 36, 

LIVRO 36, PG. 119.
GENESSIR MENDES – SEPULTADO- 22/11/19, QUADRA 93, SEPULTURA 08, LIVRO 36, 

PG. 119.
LAURINDA GREGORIO DA SILVA – SEPULTADA - 22/11/19, QUADRA 93, SEPULTURA 42, 

LIVRO 36, PG. 1119 V.
JOSE PEREIRA DE MELO – SEPULTADO - 22/11/19, QUADRA 23-A SEPULTURA 10, 

LIVRO 36, PG.119 V.
MARIA DO SOCORRO T DA SILVA – SEPULTADA - 24/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 48-B, 

LIVRO 36, PG.120.
GENIVALDO B DE SOUZA – SEPULTADO- 24/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 44-B, LIVRO 

36, PG.120.
SEBASTIAO ROSA– SEPULTADO- 24/11/19, QUADRA XXI, GAVETA 40-B, LIVRO 36, PG. 

120.
TEREZINHA RAMOS PAVAN – SEPULTADA – 23/11/19, QUADRA 83-A, SEPULTURA 09, 

LIVRO 36, PG. 120.
SILVIANE SARITA P MARTINS – SEPULTADA – 23/11/19, QUADRA 105-B, SEPULTURA 

83, LIVRO 36, PG. 120 V.
CLEONICE AUGUSTO – SEPULTADA – 23/11/19, QUADRA 101, SEPULTURA 49, LIVRO 

36, PG. 120 V.
MEMBRO INFERIOR DIREITO DE ANTONIO C DOS SANTOS – SEPULTADO – 25/11/19, 

QUADRA 08, SEPULTURA 25, LIVRO 36, PG. 120 V.
MARIA CELIA DA SILVA – SEPULTADA – 25/11/19, QUADRA 75, SEPULTURA 12, LIVRO 

36, PG. 120 V.
JOSE ROBERTO SOUZA – SEPULTADO – 25/11/19, QUADRA 89, SEPULTURA 18, LIVRO 

36, PG. 121.
MARIA DALVA DE SOUZA – SEPULTADA – 26/11/19, QUADRA 127, SEPULTURA 38, 

LIVRO 36, PG. 121.
LINALDA DUARTE DA S FREITAS – SEPULTADA – 26/11/19, QUADRA 83-A, SEPULTURA 

07, LIVRO 36, PG. 121 V.
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DE FRANCISCO ALVES – SEPULTADO – 26/11/19, 

QUADRA 08, SEPULTURA 30, LIVRO 36, PG. 121 V.
MEMBRO INFERIOR DIREITO – SEPULTADO – 26/11/19, QUADRA 08, SEPULTURA 32, 

LIVRO 36, PG. 121 V.
ADEVAN BRITO DA SILVA – SEPULTADO – 26/11/19, QUADRA 69-A, SEPULTURA 05, 

LIVRO 36, PG. 122.
GERALDO PINTO MAGELA – SEPULTADO – 26/11/19, QUADRA 131-B, SEPULTURA 01, 

LIVRO 36, PG. 122.
JOSELITA CAROLINA DA SILVA – SEPULTADA – 27/11/19, QUADRA 77-A, SEPULTURA 

10, LIVRO 36, PG. 122.
MEMBRO DE MARY ROCHA – SEPULTADO – 27/11/19, QUADRA 08, SEPULTURA 38, 

LIVRO 36, PG. 122.
ANTONIA MARIA DE JESUS – SEPULTADA – 28/11/19, QUADRA 107-B, SEPULTURA 33, 

LIVRO 36, PG. 122 V.
MARIA DA GLORIA CUSTODIO – SEPULTADA – 28/11/19, QUADRA 77-A, SEPULTURA 16, 

LIVRO 36, PG. 122 V.
LUCAS GABRIEL DA SILVA – SEPULTADO – 30/11/19, QUADRA 08, SEPULTURA 39, 

LIVRO 36, PG. 123.
EDNA APARECIDA SANTOS PEREIRA – SEPULTADA – 30/11/19, QUADRA 77-A, 

SEPULTURA 12, LIVRO 36, PG. 123.
ZAQUEU DANIEL JOSE DE S SALES – SEPULTADO – 30/11/19, QUADRA 77-A, 

SEPULTURA 11, LIVRO 36, PG. 123.

JOSÉ FERREIRA COSTA
ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIO

Prefeitura de Carapicuíba                   
Secretaria de Obras e Serviços Municipais                                                

         
A Prefeitura de Carapicuíba torna público aos familiares consanguíneos e/ou responsáveis 

que realizará as exumações dos restos mortais de pessoas falecidas, sepultadas no Cemitério 
Municipal do Ariston (Rua Dumont nº 187 – Ariston – Carapicuíba – CEP 06396-200 – Tel: 
4184-1780), que venceram os 3 (três) anos, conforme consta na Guia de Sepultamento, em 
DEZEMBRO DE 2019. Observando-se que também serão exumados os infantes que já 
venceram desde DEZEMBRO de 2021.

Os despojos serão transladados a ossuários comunitários, caso os familiares ou 
responsáveis não se manifestarem após 05 (cinco) dias úteis da publicação deste. 

Informamos ainda que também enviamos cartas registradas nos endereços que 
constam em nossos arquivos.

Segue relação dos nomes, abaixo discriminados:

LUCIDALVA B LEITE PIMENTEL – SEPULTADA - 01/12/19, QUADRA 89, GAVETA 08- 
LIVRO 36, PG. 123 V.

JOAO PREIRA DA SILVA – SEPULTADO - 02/12/19, QUADRA 67, SEPULTURA 21, LIVRO 
36, PG. 122 V.

JANIRCE DE S BARROSO – SEPULTADA- 02/12/19, QUADRA 65,SEPULTURA 24, LIVRO 
36, PG.123 V.

JOSE SILVA – SEPULTADO - 02/12/19, QUADRA XXI GAVETA 52-B, LIVRO 36, PG.123 V. 
LAIDE GOMES DE JESUS – SEPULTADA - 02/12/19, QUADRA 121-B, SEPULTURA 28, 

LIVRO 36, PG.123 V.
EDUARDO DA SILVA – SEPULTADO - 02/12/19, QUADRA 93-A, SEPULTURA 04, LIVRO 

36, PG.124.
PEDRO PEREIRA RIBEIRO – SEPULTADO - 04/12/19, QUADRA 91, SEPULTURA 11, 

LIVRO 36, PG. 124 V.
OTELINO DUARTE DOS SANTOS – SEPULTADO - 04/12/19, QUADRA 61, SEPULTURA 

07, LIVRO 36, PG. 125.
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BENEDICTO OCTAVIO DA SILVA – SEPULTADO - 03/12/19, QUADRA , SEPULTURA , 
LIVRO 36, PG. 125.

ELZA DE MOURA COELHO – SEPULTADA 05/12/19, QUADRA 127, SEPULTURA 12, 
LIVRO 36, PG. 125.

EDSON LIVINO DA SILVA – SEPULTADO – 05/12/19, QUADRA 129, SEPULTURA 33, 
LIVRO 36, PG. 125 V.

BENEDITO MARCOLONGO – SEPULTADO 05/12/19, QUADRA 127, SEPULTURA 39, 
LIVRO 36, PG. 125 V.

FRANCISCO FERREIRA FILHO – SEPULTADO 06/12/19, QUADRA 127, SEPULTURA 44, 
LIVRO 36, PG.125 V.

CLAUDIO MARCELO SEGARRA – SEPULTADO 06/12/19, QUADRA 119-B, SEPULTURA 
12, LIVRO 36, PG. 125 V.

ISAURA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO- SEPULTADA - 06/12/19, QUADRA 119-B, 
SEPULTURA 14, LIVRO 36, PG. 126.

GILSON DO NASCIMENTO – SEPULTADO - 07/12/19, QUADRA 89, SEPULTURA 17, 
LIVRO 36, PG. 126.

VICENTE MENINO BENTO – SEPULTADO 07/12/19, QUADRA 117-B, SEPULTURA 09, 
LIVRO 36, PG. 126.

GENESIO GOMES DA SILVA – SEPULTADO- 08/12/19, QUADRA 69-A, SEPULTURA 08, 
LIVRO 36, PG. 126 V.

RONALDO DE OLIVEIRA – SEPULTADO - 08/12/19, QUADRA XXI, GAVETA 60-B, LIVRO 
36, PG. 126 V.

OLIVIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES- SEPULTADA -08/12/19, QUADRA XXI, GAVETA 56-
B, LIVRO 36, PG.126 V.

NATI MORTO – SEPULTADO 08/12/19, QUADRA 08, SEPULTURA 41, LIVRO 36, PG. 127.
ROBERTA FARIA JUSTINO – SEPULTADA- 09/12/19, QUADRA 125, SEPULTURA 21, 

LIVRO 36, PG. 127.
IVANILDO G DE F JUNIOR – SEPULTADO - 09/12/19, QUADRA 125, SEPULTURA 36, 

LIVRO 36, PG.127.
GABRIELA VITORIA S DE JESUS – SEPULTADA - 09/12/19, QUADRA 125, SEPULTURA 

18, LIVRO 36, PG.127 V.
IRACEMA SANTOS DE LIMA – SEPULTADA - 09/12/19, QUADRA 101, SEPULTURA 45, 

LIVRO 36, PG. 127 V.
PEDRO HORTI – SEPULTADO - 09/12/19, QUADRA 89, SEPULTURA 19, LIVRO 36, PG. 

127 V.
FIRMINO DAMIEO DA SILVA – SEPULTADO - 10/12/19, QUADRA 85, SEPULTURA 39, 

LIVRO 36, PG. 127 V.
PAMELA CARDOSO DA SILVA – SEPULTADA- 11/12/19, QUADRA 123-B, SEPULTURA 08-

A, LIVRO 36, PG. 128.
MARIA DA SILVA SALATIEL – SEPULTADA - 11/12/19, QUADRA 121-B, SEPULTURA 05, 

LIVRO 36, PG. 128.
MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA – SEPULTADA - 11/12/19, QUADRA 123-B, SEPULTURA 

07, LIVRO 36, PG. 128.
ANTONELLA SCARUELLO DE ALMEIDA – SEPULTADA - 11/12/19, QUADRA 08, 

SEPULTURA 44, LIVRO 36, PG. 128V.
ELUANA ANTUNES COSTA – SEPULTADA - 11/12/19, QUADRA 25, SEPULTURA 06, 

LIVRO 36, PG. 128 V.
WALTER FERREIRA DA SILVA – SEPULTADO - 11/12/19, QUADRA 123-B, SEPULTURA 

11, LIVRO 36, PG. 128 V.
RAIMUNDO GOMES – SEPULTADO - 11/12/19, QUADRA 123-B, SEPULTURA 10, LIVRO 

36, PG. 128 V.
JOSE GARCIA DE SOUZA- SEPULTADO – 11/12/19, QUADRA 89-A, SEPULTURA 12, 

LIVRO 36, PG. 128 V.
JOSE CALIXTO DA SILVA – SEPULTADO – 12/12/19, QUADRA XXI, GAVETA 64-B, LIVRO 

36, PG. 129.
YURI G SILVA DOS SANTOS – SEPULTADO - 13/12/19, QUADRA 08, SEPULTURA 46, 

LIVRO 36, PG. 129.
WALTER ANTONIO DE MELO – SEPULTADO - 13/12/19, QUADRA 127-B, SEPULTURA 02, 

LIVRO 36, PG. 129.
MEMBRO INFERIOR DIREITO DE DANIEL P DA ROCHA – SEPULTADO- 13/12/19, 

QUADRA 08, SEPULTURA 52, LIVRO 36, PG.129 V.
JOANICE SOUZA FAGUNDES – SEPULTADA – 14/12/19, QUADRA 61-A, SEPULTURA 09, 

LIVRO 36, PG. 129 V.
DELÇA ALVES DOS SANTOS – SEPULTADA – 14/12/19, QUADRA 105-B, SEPULTURA 28, 

LIVRO 36, PG.129 V.
EDMILSON JOAO DA SILVA – SEPULTADO - 14/12/19, QUADRA 125, SEPULTURA 05, 

LIVRO 36, PG. 130.
SONILOR SOM LEBRUN – SEPULTADO - 15/12/19, QUADRA 09, SEPULTURA 13, LIVRO 

36, PG. 130.
MARIA APARECIDA DE FARIA – SEPULTADA - 15/12/19, QUADRA 95, SEPULTURA 20, 

LIVRO 36, PG.130.
INES ONORIO DA CRUZ – SEPULTADA - 15/12/19, QUADRA 123-B, SEPULTURA 13, 

LIVRO 36, PG.130.
FRANKLIM VIEIRA DE S RIBEIRO  – SEPULTADO- 15/12/19, QUADRA 83-A, SEPULTURA 

02 , LIVRO 36, PG. 130 V.
JOSE DOMINGOS DE MELO – SEPULTADO- 15/12/19, QUADRA 121-B, SEPULTURA 08, 

LIVRO 36, PG. 130 V.
RUBENS BENEDITO CORREIA – SEPULTADO- 15/12/19, QUADRA 121-B, SEPULTURA 

06, LIVRO 36, PG. 130 V.
LEONEL SENA DOS SANTOS – SEPULTADO- 15/12/19, QUADRA 121-B, SEPULTURA 03, 

LIVRO 36, PG. 130 V.
LUIZ ANTONIO GOMES DA SILVA – SEPULTADO 16/12/19, QUADRA 121-B, SEPULTURA 

24, LIVRO 36, PG. 131.
NELSON PEREIRA DOS SANTOS – SEPULTADO- 16/12/19, QUADRA 121-B, SEPULTURA 

20, LIVRO 36, PG. 131.
GLORIA MARIA DOS S GUERRA – SEPULTADA - 16/12/19, QUADRA 121-B, SEPULTURA 

09, LIVRO 36, PG. 131.
LUCIMAR NASCIMENTO SOUZA – SEPULTADA - 16/12/19, QUADRA 129-B SEPULTURA 

21, LIVRO 36, PG.131 V.
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DE JOSE MARCOS – SEPULTADO -17/12/19, QUADRA 

09, SEPULTURA 44, LIVRO 36, PG.131.
MIGUEL SANTOS DE LACERDA – SEPULTADO- 18/12/19, QUADRA 08, SEPULTURA 48, 

LIVRO 36, PG.131 V.
FLORISVALDO DA SILVA FREITAS– SEPULTADO- 18/12/19, QUADRA 127, SEPULTURA 

33, LIVRO 36, PG. 132.
THAMIRES REGINA ALVES – SEPULTADA – 18/12/19, QUADRA 127-B, SEPULTURA 11, 

LIVRO 36, PG. 132.
ROSALINA RIBEIRO ALVES – SEPULTADA – 18/12/19, QUADRA 127-B, SEPULTURA 12, 

LIVRO 36, PG. 132.
GENI FELIX DA SILVA – SEPULTADA – 18/12/19, QUADRA 127-B, SEPULTURA 10, LIVRO 

36, PG. 132.
GESSENILZA DE DE SOUZA – SEPULTADA – 18/12/19, QUADRA 89, SEPULTURA 10, 

LIVRO 36, PG. 132 V.

PEDRO HENRIQUE G VIEIRA – SEPULTADO – 19/12/19, QUADRA 09, SEPULTURA 04, 
LIVRO 36, PG. 132 V.

BENTO LOURENÇO DA SILVA – SEPULTADO – 19/12/19, QUADRA 121-B, SEPULTURA 
18, LIVRO 36, PG. 132 V.

SILVIO ALEXANDRE P CRUZ – SEPULTADO – 19/12/19, QUADRA 127-B, SEPULTURA 05, 
LIVRO 36, PG. 132 V.

JOSE EMILIO DE MENESES – SEPULTADO – 19/12/19, QUADRA 121-B, SEPULTURA 21, 
LIVRO 36, PG. 133.

JOSE FLORENTINO ALVES – SEPULTADO – 20/12/19, QUADRA 129-B, SEPULTURA 11, 
LIVRO 36, PG. 133.

SANDRA MARIA DICIUNAS – SEPULTADA – 22/12/19, QUADRA 129-B, SEPULTURA 16, 
LIVRO 36, PG. 133 V.

MEMBRO INFERIOR DIREITO DE MARIA MATIAS – SEPULTADO – 22/12/19, QUADRA 12, 
SEPULTURA 23, LIVRO 36, PG. 134.

JOAO PEREIRA – SEPULTADO – 22/12/19, QUADRA 73-A, SEPULTURA 03, LIVRO 36, 
PG. 134.

JOSE CARLOS COELHO DE SOUZA – SEPULTADO – 22/12/19, QUADRA 83-A, 
SEPULTURA 10, LIVRO 36, PG. 134.

MARIA TEIXEIRA NUNES – SEPULTADA – 24/12/19, QUADRA 83-A, SEPULTURA 11, 
LIVRO 36, PG. 134 V.

ESTER SILVA MARIA – SEPULTADA – 24/12/19, QUADRA 09, SEPULTURA 08, LIVRO 36, 
PG. 134 V.

ANDERSON HONORIO DA SILVA – SEPULTADO – 24/12/19, QUADRA 89-A, SEPULTURA 
06, LIVRO 36, PG. 135.

SEBASTIAO MARTINS MORAIS – SEPULTADO – 25/12/19, QUADRA 109, SEPULTURA 
36, LIVRO 36, PG. 135.

CLAUDIO JAROX PEREIRA – SEPULTADO – 25/12/19, QUADRA 101-A, SEPULTURA 28, 
LIVRO 36, PG. 135.

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DE MANOEL LUIZ – SEPULTADO – 25/12/19, QUADRA 
09, SEPULTURA 11, LIVRO 36, PG. 136.

LUCAS HENRIQUE C OLIVEIRA – SEPULTADO – 26/12/19, QUADRA 75, SEPULTURA 43, 
LIVRO 36, PG. 136.

MARIA DE LOURDES M FREITAS – SEPULTADA – 26/12/19, QUADRA 97, SEPULTURA 
28, LIVRO 36, PG. 136.

ANALIA EUGENIA BORGES – SEPULTADA – 25/12/19, QUADRA 89-A, SEPULTURA 03, 
LIVRO 36, PG. 136 V.

NATI MORTO – SEPULTADO – 26/12/19, QUADRA , SEPULTURA , LIVRO 36, PG. 136 V.
JOVILINO SALGADO – SEPULTADO – 27/12/19, QUADRA 121-B, SEPULTURA 13, LIVRO 

36, PG. 137.
MARIA DA CONCEIÇAO BENEDICTI – SEPULTADA – 28/12/19, QUADRA 125-B, 

SEPULTURA 04, LIVRO 36, PG. 137.
NIVALDO DIAS PEREIRA – SEPULTADO – 29/12/19, QUADRA 33-A,DUPLA 01 GAVETA 04, 

LIVRO 36, PG. 137 V.
ISRAEL ROMAO DA SILVA – SEPULTADO – 30/12/19, QUADRA 33-A, DUPLA 01- GAVETA 

03, LIVRO 36, PG. 138.
MARIA ROSENO CORREIA – SEPULTADA – 30/12/19, QUADRA 33-A, DUPLA 01- GAVETA 

06, LIVRO 36, PG. 138.
SEBASTIAO DOS SANTOS LOPES – SEPULTADO – 31/12/19, QUADRA 33-A, DUPLA 01- 

GAVETA 08, LIVRO 36, PG. 138 V.
WALTER JACOB MOREIRA JUNIOR – SEPULTADO – 31/12/19, QUADRA 33-A, DUPLA 

01- GAVETA 05, LIVRO 36, PG. 138 V.
BENEDITO TADEU DOS SANTOS – SEPULTADO – 28/12/19, QUADRA 97-A, SEPULTURA 

06, LIVRO 36, PG. 139.

JOSÉ FERREIRA COSTA
ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIO

PORTARIA Nº 90, DE 18 DE JANEIRO DE 2023

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR a composição da Equipe de Pregoeiros da Prefeitura Municipal de 

Carapicuíba, nomeada pela Portaria nº 706, de 16 de fevereiro de 2017, alterada pela Portaria nº 
1.199, de 12 de dezembro de 2018 e 1.564, de 17 de agosto de 2021 que passa a ser composta 
pelos seguintes Servidores:

I - Leydiane Ferreira dos Santos, matrícula 40.941 - Auxiliar Administrativo;
II - Eidmar Carnuta da Silva Luz, matrícula 44.786 - Auxiliar Administrativo;
III - Renato Martins Filho, matrícula 47.702 - Secretário Adjunto da Fazenda;
IV - Cleonice Dias de Sousa, matrícula 45.065 - Auxiliar Administrativo.
Art. 2º ALTERAR a composição da Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria nº 706, de 16 de 

fevereiro de 2017, alterada pela Portaria nº 1.199, de 12 de dezembro de 2018 e 1.564, de 17 de 
agosto de 2021 que passa a ser composta pelos seguintes Servidores:

I - Leydiane Ferreira dos Santos, matrícula 40.941 - Auxiliar Administrativo;
II - Eidmar Carnuta da Silva Luz, matrícula 44.786 - Auxiliar Administrativo;
III - Renato Martins Filho, matrícula 47.702 - Secretário Adjunto da Fazenda;
IV - Cleonice Dias de Sousa, matrícula 45.065 - Auxiliar Administrativo;
V - Ivana Lopes, matrícula 41.679 - Oficial Administrativo;
VI - Diego Costa Chardua, matrícula 48.992 - Auxiliar Administrativo ;
VII - Camila Bezerra de Castro, matrícula 53.128 - Auxiliar Administrativo.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário.

Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no 
site do Município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos
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PORTARIA Nº 91, DE 18 DE JANEIRO DE 2023

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR como Gestor, Agente Orçamentário e Ordenador de Despesas, responsável 

pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, inscrito no CNPJ sob o nº 21.724.129/0001-
12, o senhor Ronaldo da Silva Soares, Secretário de Assistência Social e Cidadania, portador da 
cédula de identidade RG nº 22.887.419-1 e inscrito no CPF sob o nº 139.854.768-96.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no 
site do Município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Assuntos Jurídico

PORTARIA Nº 92, DE 18 DE JANEIRO DE 2023

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR como Gestor, Agente Orçamentário e Ordenador de Despesas, 

responsável pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, inscrito no CNPJ 
sob o nº 18.317.601/0001-98, o senhor Ronaldo da Silva Soares, Secretário de Assistência Social 
e Cidadania, portador da cédula de identidade RG nº 22.887.419-1 e inscrito no CPF sob o nº 
139.854.768-96.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no 
site do Município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Assuntos Jurídico

PORTARIA Nº 93, DE 18 DE JANEIRO DE 2023

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR como Gestor, Agente Orçamentário e Ordenador de Despesas, responsável 

pelo Fundo Municipal da Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o nº 17.487.807/0001-01, o 
senhor Ronaldo da Silva Soares, Secretário de Assistência Social e Cidadania, portador da cédula 
de identidade RG nº 22.887.419-1 e inscrito no CPF sob o nº 139.854.768-96.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no 
site do Município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Assuntos Jurídico

PORTARIA Nº 94, DE 18 DE JANEIRO DE 2023

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

CONSIDERANDO os princípios que caracterizam a política educacional da Secretaria 
Municipal de Educação, em especial a Democratização do Acesso e Permanência;

CONSIDERANDO o que determina a Lei Federal n° 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 9.394/96, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, em especial os artigos 4°, 21, 29 e 30;

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CEB n° 12 de 08/07/2010, que estabelece Diretrizes 
Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e Educação Infantil;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer orientações quanto ao processo de 

matrículas na Rede Municipal de Ensino;
RESOLVE:
Art. 1° As escolas de Educação Infantil da Rede Municipal deverão seguir as seguintes 

diretrizes e normas para o atendimento da demanda 2023:
I - FASE I (CRECHE):
a) BERÇÁRIO I: crianças de 06 meses a 11 meses e 29 dias a completar até 31 de março de 

2022, nascidas entre Abril de 2022 a Março 2023.
b) BERÇÁRIO II: crianças de 1 ano a 1 ano, 11 meses e 29 dias a completar até 31 de março 

2022, nascidas entre Abril de 2021 a Março 2022.
c) MATERNAL I: crianças de 2 anos a 2 anos, 11 meses e 29 dias a completar até 31 de março 

2022, nascidas entre Abril de 2020 a Março 2021.
d) MATERNAL II: crianças de 3 anos a 3 anos, 11 meses e 29 dias a completar até 31 de 

março 2022, nascidas entre Abril de 2019 a Março 2020.
II - FASE II (PRÉ-ESCOLA):
a) PRÉ I: crianças de 4 anos a 4 anos, 11 meses e 29 dias a completar até 31 de março de 

2023, nascidas entre Abril de 2018 a Março de 2019.
b) PRÉ II: crianças de 5 anos a 5 anos, 11 meses e 29 dias a completar até 31 de março de 

2023, nascidas entre Abril de 2017 a Março 2018.
Art. 2° O processo de inscrição para Educação Infantil, dar-se-á da seguinte forma:
I - Educação Infantil Fase I (CRECHE) ocorrerão em dois períodos: 1º Novembro/ Dezembro 

de 2022 e 2ª chamada em Março / Abril 2023
a) as inscrições serão realizadas pelo site https://carapicuiba.demandadealunos.com, nas 

Unidades Municipais e na SEME (Secretaria de Educação).
b) documentação exigida para inscrição: cédula de identidade do responsável, certidão de 

nascimento da criança e comprovante de endereço com CEP e laudo médico para crianças com 
deficiência.

II - as inscrições de Fase II – Pré-escola, ocorrerão em dois períodos: 1º Novembro/ Dezembro 
de 2022  e 2ª chamada em Março / Abril 2023

a) as inscrições serão realizadas pelo site https://carapicuiba.demandadealunos.com, nas 
Unidades Municipais e na SEME (Secretaria de Educação).

b) documentação exigida para inscrição: cédula de identidade do responsável, certidão de 
nascimento da criança, comprovante de endereço com CEP e laudo médico para crianças com 
deficiência.

Art. 3º A matrícula das crianças inscritas no sistema de gerenciamento de vagas, dar-se-á por 
meio de classificação, seguindo ordem cronológica de inscrição, e considerando a combinação 
dos seguintes critérios:

I - FASE I (CRECHE):
a) criança com deficiência física, intelectual, sensorial, múltiplas deficiências e/ou outras 

síndromes atestadas por laudo;
b) criança em situação de vulnerabilidade social comprovada por laudo e/ou relatório de 

acompanhamento de órgão responsável, boletim de ocorrência e exame de corpo de delito nos 
casos em que se fizer necessário;

c) criança sob medida judicial junto a Vara da Infância e da Juventude;
II - FASE II (PRÉ-ESCOLA):
a) criança com deficiência física, intelectual, sensorial, múltiplas deficiências e/ou outras 

síndromes atestadas por laudo;
b) criança em situação de vulnerabilidade social comprovada por laudo e/ou relatório de 

acompanhamento de órgão responsável, boletim de ocorrência e exame de corpo de delito nos 
casos em que se fizer necessário;

c) criança sob medida judicial junto a Vara da Infância e da Juventude.
Parágrafo único. Quando houver recusa da matrícula ou erro de dados (data de nascimento) 

pelos pais ou responsáveis da vaga disponibilizada, caberá a Secretaria Municipal de Educação 
registrar a ocorrência e incluir a criança no final da listagem como desistência ou erro de dados.

Art. 4° Atendido o disposto nos artigos anteriores, para efetivação da matrícula, os pais ou 
representantes legais da criança deverão entregar cópia simples dos seguintes documentos:

I - certidão de nascimento da criança;
II - carteira de vacina atualizada e comprovante do posto de saúde das vacinas atualizadas;
III - carteira de identidade da mãe ou responsável legal com CPF (carteira de Indenidade ou 

habilitação);
IV - comprovante de endereço com CEP;
V - número de identificação social (NIS) da criança, documento disponibilizado pela Secretaria 

de Assistência Social – Bolsa Família (apenas se participar do programa);
VI - nos casos de Tutela apresentar o documento comprobatório;
VII - 2 fotos 3x4.
§1º Os prazos para a efetivação da matrícula serão os seguintes:
I - FASE I (CRECHE): os pais ou responsáveis terão 2 (dois) dias úteis para efetivar a 

matrícula, após o contato da Central de Vagas. O não comparecimento no prazo para a efetivação 
da vaga caracterizará a desistência da vaga.

II - FASE II (PRÉ-ESCOLA): os pais ou responsáveis terão 2 (dois) dias úteis para efetivar a 
matrícula, após o contato da Central de Vagas. O não comparecimento no prazo para a efetivação 
da vaga caracterizará a desistência da vaga.

§2º No caso da falta de qualquer um dos documentos mencionados no artigo 4º, a matrícula 
será efetuada, e a família orientada e encaminhada para a expedição dos referidos documentos.

Art. 5° A matrícula será cancelada nas seguintes situações:
I - por solicitação expressa dos pais ou do responsável legal da criança;
II - após 15 (quinze) dias de faltas consecutivas, sem justificativa, esgotadas e devidamente 

registradas, todas as possibilidades de contato com a família.
Art. 6° O processo de transferência ocorrerá da seguinte forma:
I - FASE I (CRECHE):
a) o processo de transferência entre unidades do Município dar-se-á após 6 meses da data 

da contemplação, mediante disponibilidade de vaga e respeitando a ordem cronológica da data de 
resgate da inscrição (Reclassificação);

b) a classificação será de acordo com a data e senha de inscrição para a primeira opção 
(escola), feita pelos responsáveis. Caso o responsável decline e opte pela 2ª ou 3ª opção indicada 
na inscrição, a criança será classificada de acordo com a data da referida solicitação.

c) não existe garantia de vaga para transferência de outros Municípios ou Estados.
II - FASE II (PRÉ-ESCOLA):
a) transferência de outro Município ou Estado, comprovadas, terão prioridade de atendimento, 

seguidas pelas transferências entre unidades do Município de Carapicuíba, mediante 
disponibilidade de vagas;

b) após a 1ª (primeira) solicitação de transferência atendida, uma nova solicitação poderá ser 

https://carapicuiba.demandadealunos.com/
https://carapicuiba.demandadealunos.com/
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efetivada somente após um período de 6 meses;
Parágrafo único. Casos excepcionais serão analisados e poderão ou não ser atendidos, de 

acordo com a disponibilidade do Município.
Art. 7° Atendimento, transferência e informações sobre a vida escolar do aluno, somente 

serão prestadas aos pais ou responsável legal da criança, salvo solicitações por meio de ofícios 
de Órgãos Públicos.

Art. 8° Compete ao gestor da unidade educacional:
I - quanto ao interessado pela vaga, orientá-lo sobre:
a) os procedimentos e critérios para cadastro dispostos nesta Portaria;
b) a documentação exigida para a inscrição e efetivação da matrícula.
II - quanto aos procedimentos administrativos:
a) se atentar aos cronogramas estipulados pela Secretaria de Educação; entregar documentos 

e relatórios dentro dos prazos estipulados, a fim de evitar atrasos nos demais setores; realizar 
todas as atualizações sistêmicas.

b) no ato da matrícula, recolher cópia dos documentos da criança conforme disposto no art. 4º;
c) acompanhar a freqüência das crianças para providências cabíveis.
Parágrafo único. O descumprimento integral ou parcial das competências e responsabilidades 

indicadas neste artigo implicará na aplicação de medidas previstas em Lei.
Art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no 
site do Município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

                               

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

PORTARIA Nº.  100, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.
 
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 

São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
 
I – CONSTITUIR Comissão que atuará no Concurso Público nº. 01/2023, composta 

pelos membros KELLY REGINA GOMES DOS SANTOS - Matrícula 49047, ADRIANA DA SILVA 
SANTOS – Matricula 50283, ANDREA CRISTINA DE SOUSA BARBOZA – Matricula 45078, 
BRENO JOAQUIM GONÇALVES – Matricula 39824, BRUNA APARECIDA DA SILVA – Matricula 
52155,  ERIKA CAROLINA FERNANDES LIMA – Matricula 50973, FERNANDO CESAR DE 
SOUZA FONSECA – Matricula 48709, JORGE ANTONIO DIAS DE JESUS – Matrícula 41027, 
NILZETE CAVILIA DE ARAUJO – Matrícula 42288, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS 
– Matrícula 11762 e SORAYA APARECIDA DE SOUZA CAMARNEIRO – Matricula 44494, todos  
servidores  públicos do Município, tendo o primeiro como presidente e os demais membros.

 
II – Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
III – Publique, registre e cumpra-se.
 
Prefeitura de Carapicuíba, 20 de janeiro de 2023.
 
 

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

MARCO AURELIO DOS SANTOS 
NEVES Prefeito do Município de Carapicuíba, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,

PORTARIA Nº. 95, DE 20 DE JANEIRO 
DE 2023 TORNAR NULA a PORTARIA Nº. 
84 DE 18 DE JANEIRO DE 2023, publicada 
em nome do (a) senhor (a) FERNANDA 
APARECIDA COIMBRA RODRIGUES.

PORTARIA Nº. 96, DE 20 DE JANEIRO DE 
2023 EXONERAR o (a) Senhor (a) RODRIGO 
ALMEIDA PIQUINI, matrícula 51223, do 
cargo de SECRETARIO MUNICIPAL, 
lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES E TRANSITO, do quadro de 
pessoal, retroagindo seus efeitos em 19 DE 
JANEIRO DE 2023.

PORTARIA Nº. 97, DE 20 DE JANEIRO 
DE 2023 EXONERAR o (a) Senhor (a) 
CICERO TORRES GONZAGA JUNIOR, 
matrícula 47725, do cargo de DIRETOR, 
lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRACAO GERAL, do quadro de 
pessoal, retroagindo seus efeitos em 19 DE 
JANEIRO DE 2023.

PORTARIA Nº. 98, DE 20 DE JANEIRO 
DE 2023 NOMEAR o (a) Senhor (a) CICERO 
TORRES GONZAGA JUNIOR, portador (a) da 
cédula de identidade RG. 41.978.816-5 e CPF. 
nº. 353.304.718-00, no cargo em comissão 
de SECRETARIO MUNICIPAL, referência 
SUBSÍDIO, de livre provimento em comissão, 
constante da Lei nº 3.612, de 09 de outubro de 
2019, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES E TRANSITO, a partir de 20 
DE JANEIRO DE 2023.

PORTARIA Nº. 99, DE 20 DE JANEIRO 
DE 2023 NOMEAR o (a) Senhor (a) THAINA 
RODRIGUES DE SOUZA, portador (a) da 
cédula de identidade RG. 54.146.705-0 e CPF. 
nº. 514.492.948-03, no cargo em comissão de 
ASSESSOR, referência A, de livre provimento 
em comissão, constante da Lei nº 3.612, de 
09 de outubro de 2019, junto à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO, retroagindo seus efeitos em 18 DE 
JANEIRO DE 2023.

PORTARIA Nº. 101, DE 20 DE JANEIRO 
DE 2023 NOMEAR o (a) Senhor (a) 
ELISANGELA SILVA ROCHA, portador (a) da 
cédula de identidade RG. 41.789.501-X e CPF. 
nº. 416.959.838-58, no cargo em comissão de 

ASSESSOR, referência A, de livre provimento 
em comissão, constante da Lei nº 3.612, de 
09 de outubro de 2019, junto à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E 
CIDADANIA, a partir de 23 DE JANEIRO DE 
2023.

PORTARIA Nº. 102, DE 20 DE JANEIRO 
DE 2023 NOMEAR o (a) Senhor (a) ELAINE 
ALFIN ANDRE, portador (a) da cédula de 
identidade RG. 33.282.682-X e CPF. nº. 
304.793.288-05, no cargo em comissão de 
ASSESSOR, referência A, de livre provimento 
em comissão, constante da Lei nº 3.612, de 
09 de outubro de 2019, junto à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE E MEDICINA 

PREVENTIVA, a partir de 23 DE JANEIRO DE 
2023.

PORTARIA Nº. 103, DE 20 DE JANEIRO 
DE 2023 NOMEAR o (a) Senhor (a) DANTIELI 
APARECIDA VILARIM DE ALMEIDA, portador 
(a) da cédula de identidade RG. 40.978.229-
4 e CPF. nº. 321.816.878-38, no cargo em 
comissão de ASSESSOR, referência A, de 
livre provimento em comissão, constante da 
Lei nº 3.612, de 09 de outubro de 2019, junto 
à SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA 
E RENDAS, a partir de 23 DE JANEIRO DE 
2023.

Carapicuíba, 20 de janeiro de 2023.
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