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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2022 
Edital da 1ª Retificação 

02 de janeiro de 2023 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA torna 
público o EDITAL DA 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO 
do CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 conforme segue: 

 

1. DAS REFIFICAÇÕES 
1.1 No Edital Normativo no item 3.2 Tabelas de Cargos Públicos no subitem 3.2.3 Nível Ensino Superior para o cargo 

de Código 12 – Enfermeiro Padrão do ESF LEIA-SE na coluna Vagas como CADASTRO RESERVA e não como fora 
anteriormente divulgado: 
3.2.3 NÍVEL ENSINO SUPERIOR 

CÓDIGO CARGO VAGAS 

12 Enfermeiro Padrão do PSF Cadastro Reserva 

 
1.2 No ANEXO V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO do Edital Normativo para os cargos de Nível Fundamental 

CONSIDERAR as seguintes inserções: 
 

c) [CG] CONHECIMENTOS GERAIS: Demonstrar conhecimento sobre assuntos inerentes a vida em sociedade. Fatos 

e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, 
Internet e televisão. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, transportes, economia, segurança, 
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas 
e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: 
problemas, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, políticas públicas, 
aspectos locais e globais. Aspectos fundamentais sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e alimentação 
saudável. Noções de primeiros socorros e segurança pessoal. Relações interpessoais. Convivência com os superiores, 
com os colegas de trabalhos e com o Público; Bom trato com os bens Públicos. Aspectos gerais sobre a história e a 
geografia brasileira. História, geografia e aspectos relevantes do município. 
 

d) [CG] CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

COVEIRO 
Execução e conservação da limpeza de ambientes internos e externos. Manutenção da ordem de locais de trabalho, 
assegurando condições adequadas para a realização das atividades. Zelar pela ordem, reposição e conservação do 
material e equipamento, utilizados conforme rotina de serviço; Tarefas que se destinam a executar serviços em diversas 
áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional; Armazenagem, controle e manutenção de estoques 
de materiais; Varrições, jardinagem, aparar gramas, preparar a terra, plantar sementes e mudas, podar árvores. 
Conservação e preservação do meio ambiente. Conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho. 
Preparação de argamassa e concreto. Construção de alicerces. Assentamento com argamassa de tijolos, ladrilhos e 
azulejos, alinhamento e prumo de paredes, reboque de estruturas e alvenarias empregando argamassa, cal, cimento e 
areia. Manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reconhecer ferramentas e materiais 
adequados ao trabalho de alvenaria. Utilização do material colocado à sua disposição. Noções de higiene e segurança 
do trabalho e normas regulamentadoras (NR–1, NR–5, NR–6, NR–9, NR–11, NR–17, NR–24, NR–26, NR–32). Noções de 
primeiros socorros e segurança pessoal. Relações interpessoais. Convivência com os superiores, com os colegas de 
trabalhos e com o público; Bom trato com os bens públicos. Conhecimentos acerca das responsabilidades relacionadas 
com o exercício das atribuições do cargo; outros conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às 
características e à especificidade do cargo citadas nas atribuições apresentadas neste edital. 

NOVA CANAÃ PAULISTA/SP, 02 de janeiro de 2023. 
 
 
 

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA 
Prefeita Municipal 


