
 

 
 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS 

CONCURSO PÚBLICO 001/2019 
5º ADITIVO 

 
A Prefeitura Municipal de Estância Turística de Brotas/SP, pessoa jurídica de direito 
público interno, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito municipal Leandro 
Corrêa no uso de suas atribuições legais, torna público o 5º ADITIVO ao Edital 001/2019 
da CONCURSO PÚBLICO: 
 
CONSIDERANDO, o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 
implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  
 
CONSIDERANDO, o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 
certame. 
 
DECIDE, 
 
Artigo 1º - Alterar o Conteúdo programático das provas objetivas para o cargo de 
Servente 
 
ONDE SE LER: 
 
Finalidades da limpeza. Racionalização do trabalho. Seleção e organização das 
atividades: ergonomia aplicada ao trabalho. As técnicas de uso, limpeza, conservação, 
utilização e guarda dos materiais, equipamentos, estrutura física, produto de limpeza, 
ferramentas, instrumentos e equipamentos peculiares ao trabalho, conservação, 
organização e limpeza; controle do estoque de todos os materiais de consumo, bens 
duráveis e patrimoniais serviços de limpeza. Normas de higiene e proteção à saúde e a 
segurança no trabalho; Conservação, guarda e manutenção de ferramentas. 
Relacionamento no Ambiente de Trabalho: com os superiores, com os colegas e com o 
público em geral. Preparo de concretos e argamassas. Revestimento: chapisco, emboço e 
reboco. Ferramentas e equipamentos usados na construção civil. Noções dos Materiais de 
Construção Civil: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; argamassa; 
concreto; dosagem; tecnologia do concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; 
tintas e vernizes. Normas fixadas pela segurança do trabalho, utilização, guarda e 
manutenção dos equipamentos de proteção individual (EPIs). Ética Profissional. Noções 
de Primeiros Socorros. 
 
PASSA-SE A LER: 
 
Utilização, cuidados, limpeza, guarda e controle de materiais, equipamentos e produtos 
utilizados; Segurança no trabalho e prevenção de acidentes, Equipamentos de Proteção 
individual (E.P.I.). Copa e cozinha: preparo de pequenas refeições. Limpeza: 
higienização de prédios públicos; Higienização de superfícies; Condutas e Aspectos 
gerais de higiene; Meio ambiente e reciclagem de produtos e materiais; Coleta seletiva; 



 

 
 
 
Separação de lixo. Resíduos. Limpeza de vias públicas. Identificação e uso de 
ferramentas. Atendimento e qualidade. 
 
Artigo 2° - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2019 e seus 
anexos. 
 
Estância Turística de Brotas – SP, 07 de maio de 2019. 
 

 
 

Leandro Corrêa  
Prefeito Municipal 


