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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2014 

 

 O Prefeito do município de Motuca, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela legislação em vigor, torna público o presente edital de retificação do edital 

do concurso público em tela, conforme segue: 

 

 

Item 3.1 - Retificação 

 

ONDE SE LÊ: 

i) os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão comprovar residência no 

município de Motuca desde a data de publicação do presente edital; 

 

 

 

LEIA-SE: 

i) os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão comprovar residência 

na área para a qual se inscreveu, conforme anexo 5 deste edital desde a data de publicação 

do mesmo; 

 

 

Item 15.1 e 15.3 - Retificação 

 

ONDE SE LÊ: 

15.1. O Candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde devera residir no município desde 

a data da publicação do edital deste Concurso Público (art. 6º, Lei 11.350/2006). 

 

15.3. A mudança de residência do candidato do município de Motuca implica em dissolução do 

vínculo de trabalho. 

 

LEIA-SE: 

15.1. O Candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde devera residir na área do 

município para a qual se inscreveu desde a data da publicação do edital deste Concurso 

Público (art. 6º, Lei 11.350/2006). 

 

15.3. A mudança de residência do candidato da área do município de Motuca na qual se 

inscreveu e obteve aprovação, implica em dissolução do vínculo de trabalho. 

 

Item 16.17 - Inclusão 
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e) Anexo V - Áreas de abrangência do cargo de Agente Comunitário de 

Saúde 

 

Anexo I - Retificação 

 

ONDE SE LÊ: 

CARGOS 
VAGAS 

MOTUCA/SP 
PRÉ-REQUISITOS REQUISITOS ESPECÍFICOS REMUNERAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VALOR DA 

TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

Agente Comunitáro de Saúde 08 Ensino Médio Completo  R$ 865,19 40 horas R$ 25,00 

Médico Plantonista 07 Ensino Superior 

Medicina, com 
especialização em clínica 

Geral e Inscrição no 

Conselho Regional de 

Medicina – CRM 

R$ 41,60 

Hora/Plantão 

12/24 

(Plantão) 
R$ 50,00 

Terapeuta Ocupacional 
Cadastro 

Reserva 
Ensino Superior 

Terapia Ocupacional, com 

registro no conselho 
Regional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional – 

CREFITO 

R$ 2.193,16 30 horas R$ 50,00 

Psicólogo 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Superior 

Psicologia, com registro no 

Conselho Regional de 

Psicólogos 

R$ 1.838,24 30 horas R$ 50,00 

 

 

LEIA-SE: 

CARGOS 
VAGAS 

MOTUCA/SP 
PRÉ-REQUISITOS REQUISITOS ESPECÍFICOS REMUNERAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VALOR DA 

TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

Agente Comunitáro de Saúde 

Assentamentos 
01 Ensino Fundamental  

CNH Categoria A, e curso 

introdutório, que caso o 

candidato não possua, 
deverá realiza-lo após a 

convocação, sendo 

indispensável para a 
permanência no cargo a sua 

conclusão com 

aproveitamento 
(aprovação). 

R$ 865,19 40 horas R$ 25,00 

Agente Comunitáro de Saúde 
Micro Área I 

01 Ensino Fundamental  

CNH Categoria A, e curso 

introdutório, que caso o 
candidato não possua, 

deverá realiza-lo após a 

convocação, sendo 
indispensável para a 

permanência no cargo a sua 

conclusão com 
aproveitamento 

(aprovação). 

R$ 865,19 40 horas R$ 25,00 

Agente Comunitáro de Saúde 
Micro Área II 

01 Ensino Fundamental  

CNH Categoria A, e curso 

introdutório, que caso o 
candidato não possua, 

deverá realiza-lo após a 

convocação, sendo 
indispensável para a 

permanência no cargo a sua 

conclusão com 
aproveitamento 

(aprovação). 

R$ 865,19 40 horas R$ 25,00 

Agente Comunitáro de Saúde 
Micro Área III  

01 Ensino Fundamental  

CNH Categoria A, e curso 
introdutório, que caso o 

candidato não possua, 

deverá realiza-lo após a 
convocação, sendo 

indispensável para a 

permanência no cargo a sua 
conclusão com 

R$ 865,19 40 horas R$ 25,00 
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aproveitamento 

(aprovação). 

Agente Comunitáro de Saúde 

Micro Área IV 
01 Ensino Fundamental  

CNH Categoria A, e curso 
introdutório, que caso o 

candidato não possua, 

deverá realiza-lo após a 
convocação, sendo 

indispensável para a 

permanência no cargo a sua 
conclusão com 

aproveitamento 

(aprovação). 

R$ 865,19 40 horas R$ 25,00 

Agente Comunitáro de Saúde 

Micro Área V 
01 Ensino Fundamental  

CNH Categoria A, e curso 

introdutório, que caso o 

candidato não possua, 

deverá realiza-lo após a 

convocação, sendo 

indispensável para a 
permanência no cargo a sua 

conclusão com 

aproveitamento 
(aprovação). 

R$ 865,19 40 horas R$ 25,00 

Médico Plantonista 07 Ensino Superior 

Medicina, com 

especialização em clínica 
Geral e Inscrição no 

Conselho Regional de 

Medicina – CRM 

R$ 41,60 

Hora/Plantão 

12/24 

(Plantão) 
R$ 50,00 

Terapeuta Ocupacional 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Superior 

Terapia Ocupacional, com 
registro no conselho 

Regional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional – 
CREFITO 

R$ 2.193,16 30 horas R$ 50,00 

Psicólogo 
Cadastro 

Reserva 
Ensino Superior 

Psicologia, com registro no 

Conselho Regional de 

Psicólogos 

R$ 1.838,24 30 horas R$ 50,00 

 

 

Anexo IV - Retificação 

 

ONDE SE LÊ: 

 

1.1.1. Português (Nível Médio): Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. 

Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão 

nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e 

transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. 

Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e 

adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e 

inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e 

expressões. Ponto de vista do autor. 

 

2.1.1. Matemática/Raciocínio Lógico (Nível Médio): Teoria dos conjuntos. Conjuntos 

numéricos (definições, operações e propriedades): números naturais, números inteiros, números 

racionais, números irracionais e números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. 

Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação 

gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de 

gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações 

irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. 

Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. 

Sistemas lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, 
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permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. 

Regra de três simples e composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, 

descontos, lucros, prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. 

Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo 

de áreas, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, 

pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

 

3.1.1. NOÇÕES DE INFORMÁTICA (Nível Médio): Windows, Word e Excel – versões 

2007; Antivírus; Correio eletrônico e internet. 

 

4.1.2. CONHECIMENTOS GERAIS (Nível Médio): História e Geografia do Município de 

Motuca - SP; História Geral e do Brasil; Geografia Geral e do Brasil; Atualidades; Aspectos da 

Sociedade Política do Brasil e Região de Motuca - SP. 

 

 

LEIA-SE: 

1.1.1 Português (Nível Fundamental): Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, 

EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição de silabas. Classificação das palavras quanto 

ao número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos(regras), classificação das palavras 

quanto à posição da sílaba tônica, Classe de palavras(classes gramaticais). Flexões: gênero, 

número e grau do substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e Oração. 

Tipos de sujeito. Sinônimos e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos. Tipos de 

predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo. 

 

2.1.1. Matemática/Raciocínio Lógico (Nível Fundamental): Números naturais e inteiros: 

operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 

propriedades. Razão e proporção. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

Potenciação. Radiciação. Porcentagem. Juros simples. Regra de três simples. Equação do 1º e 2º 

grau. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Geometria plana: ângulos, polígonos 

regulares, cálculo de áreas, Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: 

poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Análise de 

gráficos e tabelas. Resolução de situações-problema. 

 

3.1.1. NOÇÕES DE INFORMÁTICA (Nível Fundamental): Windows, Word e Excel – 

versões 2007. 

 

4.1.1. CONHECIMENTOS GERAIS (Nível Fundamental): História do Município de 

Motuca - SP; História Geral e do Brasil; Atualidades; Aspectos da Sociedade Política do Brasil 

e Região de Motuca - SP. 

 

 A presente retificação tem por base o inciso I do artigo 6º da Lei Federal nº 11.350/2006, 

de 05 de outubro de 2006. 

 

 CONSIDERANDO que quando da publicação do edital do certame em tela, o cargo de 

Agente Comunitário de Saúde foi ofertado de forma geral para o município; 
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 CONSIDERANDO que quando para inscrição no referido cargo, é necessário a 

residência no município de Motuca; 

 

 CONSIDERANDO a necessidade do cumprimento do estabelecido em lei; 

 

 CONSIDERANDO a alteração do pré-requisito para o cargo em referencia; 

 

 DETERMINO que o prazo de inscrições seja prorrogado até o dia 06 de abril de 2014, 

objetivando a oportunidade de inscrição para aqueles que tenham condições de satisfazer os 

novos pré-requisitos e que o prazo para pagamento dos boletos seja estendido até o dia 07 de 

abril de 2014; 

 

 DETERMINO que os candidatos inscritos sejam alocados em suas respectivas áreas, de 

acordo com o endereço informado na inscrição e concorram no presente certame em suas 

respectivas áreas; 

 

 DETERMINO ainda que após a homologação das inscrições proceda-se a abertura de 

prazo recursal para sanar quaisquer duvidas em relação a referida atribuição das áreas aos 

candidatos e para que os candidatos que não tenham condições de cumprir com os novos 

requisitos solicitem a devolução do valor pago a título de taxa de inscrição. 

 

 Ficam ratificadas as demais disposições do edital do Concurso Público nº 01/2014. 

  

Motuca/SP, 31 de março de 2014. 

 

 

 

DR. CELSO TEIXEIRA ASSUMPÇÃO NETO 

Prefeito Municipal 
 


