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ANEXO V 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR 
 

Eu ____________________________, RG __________________, declaro para fins de isenção do 

pagamento do valor da inscrição no Concurso Público da Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, 

para os cargos de Professor de Ensino Fundamental II e Médio e de Especialista em Desenvolvimento 

Urbano I – Engenharia Agronômica que a composição de minha renda familiar corresponde ao 

discriminado no quadro a seguir: 

RENDA FAMILIAR (membros da família residente sob o mesmo teto, inclusive o próprio candidato) 

NOME COMPLETO 
GRAU DE 

PARENTESCO 

DATA DE 

NASCIMENTO 

REMUNERAÇÃO 

MENSAL, EM R$ 
CPF 

          
          
          
          
          
          
 
Estou ciente que poderei ser responsabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não 
correspondam à verdade. 
 

_____________________________________________ 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO  
 
 

_____________________________________________ 
 

Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE 
 
 

_____________________________________________ 
 

Nº DO CPF 
 

  

ANEXO VI – MODELO DE ATESTADO 
 

TIMBRE / CARIMBO DA ESCOLA OU ENTIDADE EDUCACIONAL 
Ato de Reconhecimento / Autorização: DO__ ___/___/____ 
(no caso de escola particular) 
 
 

ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO NA ÁREA DOCENTE 
 
 
Atesto, sob as penas da Lei, para fins de pontuação por tempo de serviço, no Concurso Público de 

Ingresso para provimento de cargos vagos de Professor de Ensino Fundamental II e Médio – Classe 

dos Docentes da carreira do Magistério Municipal, da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP, que 

o (a) Sr. (a) ___________________, R.G. nº___________, UF ______ nascido (a) em __/__/__ exerceu 

nesta Escola / Entidade Educacional o cargo/função/emprego de ____________ no período de __/__/___ 

a __/__/___ contando, até  31/12/2011, com: ____meses  de Tempo de Efetivo Exercício. 

 
______________    ______________ 
LOCAL/DATA    LOCAL/DATA  

 
 

_______________________  E  __________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO DA      ASSINATURA E CARIMBO 
AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA                                 DO SUPERVISOR DE   ENSINO OU  
INSTITUIÇÃO DE ENSINO    DIRIGENTE  REGIONAL  DE  ENSINO OU   
       RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS  
       HUMANOS DO ÓRGÃO PÚBLICO 

(RECONHECIMENTO DE FIRMA)  
    

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

(parte integrante do Anexo VI – Atestado de Tempo de Serviço na Área Docente) 

 

Eu ____________________________, RG __________________, inscrito no Concurso Público de 

Ingresso para provimento de cargos vagos de Professor de Ensino Fundamental II e Médio – Disciplina: 

____________________ – Classe dos Docentes da carreira do Magistério Municipal da Prefeitura do 

Município de São Paulo - PMSP, sob nº de inscrição _________________, declaro sob as penas da Lei 

que o Tempo de Serviço constante no presente Atestado não foi utilizado para fins de 

aposentadoria. 

_____________, 

LOCAL/DATA 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato com firma reconhecida 

 
ANEXO VII - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ITEM ATIVIDADE  DATAS 
PREVISTAS 

1 Período de inscrições  23/07 a 03/08/2012

2 Divulgação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e no site da 
Fundação Carlos Chagas 11/08/2012 

3 Recursos contra o resultado dos pedidos de isenção 13/08/2012 

4 Divulgação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, após análise 
de recursos no site da Fundação Carlos Chagas 17/08/2012 

5 Último dia para pagamento do valor da inscrição 21/08/2012 

6 Divulgação do Edital de Convocação para as Provas e de Apresentação dos Títulos 21/09/2012 

7 Aplicação das Provas Objetivas e Dissertativa 30/09/2012 

8 Recurso quanto a aplicação das Provas  01/10/2012 

9 Divulgação do Gabarito/Questões das Provas Objetivas  03/10/2012 

10 Recursos quanto ao Gabarito e das Provas Objetivas 04 e 05/10/2012 

11 Período para Recebimento dos Títulos  01 a 03/10/2012 

12 Divulgação de Edital do Resultado das Provas Objetivas, Dissertativa e de Títulos – Classificação Prévia 08/11/2012 

13 Vista da Folha de Respostas das Provas Objetivas 08 e 09/11/2012 

14 Vista da Prova Dissertativa 08 e 09/11/2012 

15 Divulgação do Resultado das Provas Objetivas, Dissertativa e de Títulos – Resultado Final  15/12/2012 

Hortifrutigranjeiros. Logística e armazenamento. Qualidade dos 
alimentos. Topografia: Planimetria: Instrumentos topográficos, 
goniometria, declinação magnética e avimentação de rumos, 
medição de distâncias, métodos de levantamentos topográficos, 
medição de áreas. Altimetria: conceitos fundamentais, métodos 
de nivelamento, perfis topográficos, curvas de nível. Cartografia.

Paisagismo, Jardinagem e Arborização de Vias Pú-
blicas. Paisagismo: Conhecimento da classificação Botânica 
das principais plantas utilizadas em jardinagem e paisagismo. 
Noções gerais: conceitos de Ecologia da paisagem e de áreas 
verdes. Histórico da arte dos jardins e estilos de jardins. Clas-
sificação dos jardins. Fatores determinantes na elaboração de 
projetos paisagísticos: Planejamento de macro e micro jardins. 
Conhecimento do material vegetativo a ser utilizado: plantas 
floríferas, folhagens, arbustos, trepadeiras, palmeiras, árvores 
ornamentais e árvores frutíferas para a Fauna. Sistema solo-
água-luz-planta. Noções de ferramentas e equipamentos. Poda: 
tipos e aplicações. Métodos de propagação de plantas. Estufas, 
estufins, ripados, tipos e finalidades. Viveiros: Planejamento e 
construção do viveiro; Ação do humos; Ação da vemiculita. Pre-
paração do solo para os canteiros; Tipos de Plantio; Manejo e 
irrigação; Problemas fitossanitário. Elaboração do ante-projeto. 
Elaboração do memorial descritivo. Elaboração do orçamento: 
custo das plantas, custo de outros materiais, custo da mão de-
obra, custo de execução e custo de manutenção. Elaboração do 
contrato. Plantas em vasos e em jardineiras: execução e manu-
tenção. Importância econômica e social da floricultura. Tecnolo-
gias mais utilizadas no cultivo de flores e plantas ornamentais. 
Plantas anuais e perenes, arbustos, árvores e palmeiras mais 
utilizadas no Estado de São Paulo: descrição e sua utilidade na 
jardinagem. Arborização de Praças e Vias Públicas: Princípios 
básicos para o projeto de arborização urbana; Implantação da 
arborização em vias públicas: Estabelecimento de canteiros e 
faixas permeáveis; Definição das espécies. Parâmetros para ar-
borização de passeios em vias públicas; Parâmetros para arbo-
rização de áreas livres públicas. Plantio de árvores: Preparo do 
local; Plantio da muda no local definitivo; Tutores; Protetores; 
Manejo, irrigação e tratamento fitossanitário; Fatores estéticos. 
Características das principais árvores ornamentais utilizadas no 
Estado de São Paulo: Nome popular; Nome cientifico; Cor da 
floração; Tipo do porte; Observações inerentes à espécie.

Doenças e pragas: Classificação das doenças das plantas; 
controle das doenças vegetais: exclusão, erradicação, proteção 
e imunização; Fungicidas, princípios de controles envolvidos, 
usos mais correntes e composição química; pragas das plantas 
e respectivos controles: defesa fitossanitária e extinção de for-
migueiros; uso adequado, classificação, toxicologia e receituário 
agronômico dos agrotóxicos; correção do solo: Adubação: Orgâ-
nica, Mineral; Acidimetria: Escala de valores do Ph, Peagâmetro; 
Herbicidas: Tipos, Emprego, Toxidez, Poder residual.

Gramados: Formação e Manutenção de gramados; descri-
ção dos tipos de grama habitualmente utilizados; Ervas dani-
nhas em gramados: descrição e respectivo combate.

Irrigação e Drenagem.
Legislação Municipal - Lei Municipal nº 10.365 de 

22/09/87 - disposições gerais, da supressão e poda da vege-
tação arbórea, incentivo fiscais, das infrações e penalidades. 
Decreto Municipal nº. 26.535 de 03/08/88 - Regulamenta a Lei 
nº 10.365/87, que disciplina o corte e a poda de vegetação de 
porte arbóreo existente no Município de São Paulo, e dá outras 
providências. Decreto Municipal nº. 25.876 de 09/05/88 - Dis-
põe sobre atribuição de competência para a execução de servi-
ços de implantação, conservação, manutenção e fiscalização de 
áreas públicas ajardinadas, e dá outras providências. Lei Muni-
cipal nº. 10.919 de 21/12/90 - Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de o Executivo Municipal dar publicidade à poda e corte de ár-
vores. Decreto Municipal nº. 29.586 de 06/03/91 - Regulamenta 
a Lei nº 10.919/90, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o 
executivo municipal dar publicidade à poda e corte de árvores. 
Lei Municipal nº. 10.948 de 24/01/91 - Dispõe sobre a obriga-
toriedade de arborização de vias e áreas verdes nos planos de 
parcelamento do solo para loteamentos e desmembramentos. 
Decreto Municipal nº. 29.716 de 02/05/91 - Regulamenta a Lei 
nº 10.948/91, e dá outras providências, que dispõe sobre proje-
tos de parcelamento do solo.

Legislação Estadual - Decreto Estadual nº. 30.443 de 
20/09/89 - Considera patrimônio ambiental e declara imunes de 
corte exemplares arbóreos, situados no Município de São Paulo, 
e dá outras providências.

Legislação Federal - Lei Federal e Responsabilidade 
Fiscal, Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000. Lei Federal 
12.651/2012 - Código Florestal.

Programa Nacional de Agricultura Familiar e Fundo Nacio-
nal para o Desenvolvimento da Educação.

PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO – QUÍMICA
ROCHA, J.C.; ROSA, A.H.; CARDOSO, A.A. Introdução à Quí-

mica Ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2009.
STRATHERN, Paul. O Sonho de Mendeleiev - A verdadeira 

história da Química. 2002. Zahar.
KOTZ, J. C. e TREICHEL Jr., P. M.. Química Geral e Reações 

Químicas. São Paulo: Thomson Learning (pioneira), 2005/2009. 
V1 e 2.

SOLOMONS, T.W.G. Química Orgânica. Vol. 1 e 2, Rio de 
Janeiro: J LTC, 2009.

BRASIL. Orientações Educacionais complementares aos Pa-
râmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Ciências 
da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos

BRASIL. Orientações Educacionais complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Ci-
ências da Natureza, Matemática e suas tecnologias – PCN+. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Cien-
ciasNatureza.pdf

PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO – SOCIOLOGIA
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 

1994.
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da socie-

dade. São Paulo: Moderna, 1997.
MARX, Karl; ENGELS, Friedriech. A ideologia alemã. São 

Paulo: Hucitec, 1984.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO. Parâmetros Curriculares Na-

cionais para o Ensino Médio. Brasília: Secretaria de Educação 
Média e Tecnológica (SemtedMEC), 1999.

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à sociologia. São 
Paulo: Ática, 2000.

TOMAZI, Nelson Dácio. Iniciação à sociologia. São Paulo: 
Atual, 1993.

WEFFORT, Francisco C. (Org.) Os clássicos da política. São 
Paulo: Ática, 1991. (volumes 1 e 2).

WOODCOCK, George. Os grandes escritos anarquistas. 
Porto Alegre: L& PM, 1981.

ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO URBANO I – 
ENGENHARIA AGRONÔMICA

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa - Compreensão e interpretação de 

textos; Tipologia textual; Ortografia oficial (em conformidade 
com o Novo Acordo Ortográfico); Acentuação gráfica; Homôni-
mos e parônimos. Classes de palavras (classificação, emprego e 
flexão); Emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; 
Emprego do sinal indicativo de crase; Sintaxe da oração e do 
período; Pontuação; Concordância nominal e verbal; Regência 
nominal e verbal; Significação das palavras; Redação de cor-
respondências oficiais; Confronto e reconhecimento de frases 
corretas e incorretas.

Noções de Informática - Conceitos básicos de informá-
tica, componentes funcionais de computadores (hardware e 
software) e periféricos. Noções básicas de armazenamento de 
dados: arquivos, pastas, programas. Conceitos básicos e carac-
terísticas do sistema operacional Windows XP e Windows 7. 
Conceitos e modos de utilização de editores de texto, planilhas 
eletrônicas e apresentações, com foco no ambiente BR Office 
e MS Office. Conceitos e modos de utilização de ferramentas 
e aplicativos de navegação com foco no Internet Explorer. 
Conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos 
de correio eletrônico com foco no Microsoft Outlook. Conceitos 
básicos de Segurança da Informação com foco no comporta-
mento do usuário.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Horticultura - Principais práticas culturais e particularida-

des das lavouras; Conhecimento da classificação vegetal das 
principais espécies usadas na alimentação humana; Sintomato-
logia e nomenclatura das doenças e pragas vegetais; controle 
das doenças e pragas vegetais; olericultura; Importância das 
hortaliças na alimentação humana; propagação de hortaliças; 
nutrição mineral e sintomas de deficiência; controle fitossani-
tário; padronização e comercialização de hortifrutigranjeiros. 
Fruticultura - Importância da fruticultura na alimentação 
humana; Conhecimento da classificação vegetal das principais 
espécies usadas na alimentação humana; Sintomatologia e no-
menclatura das pragas e doenças da fruticultura; controle das 
pragas e doenças da fruticultura; Nutrição mineral e sintomas 
de deficiência; Padronização e comercialização na fruticultura;

Estudo de grãos armazenados destinados à alimentação 
humana; sintomatologia e nomenclatura de doenças e pragas 
incidentes nestes grãos armazenados. Ecologia. Agricultura 
orgânica: benefícios e certificação. Agricultura Familiar. Vistoria, 
perícia, arbitramento, laudo e parecer técnico. Programa Brasi-
leiro para a Melhoria dos Padrões Comerciais e Embalagens dos 

ANEXO III – CÓDIGOS DE OPÇÃO DE REGIÃO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
RELATIVOS À CIDADE DE SÃO PAULO 

 
Código Região de Realização da Provas 

1 Região Norte 
2 Região Sul 
3 Região Leste 
4 Região Oeste 
5 Região Central 

ANEXO IV 
 

 “REQUERIMENTO DE “NOME SOCIAL” 
 
Ver Decreto nº 51.180/2010, de 14 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a inclusão e uso do nome social 

de pessoas travestis e transexuais, nos registros municipais, relativos a serviços públicos prestados no 

âmbito da Administração Direta e Indireta, conforme especifica. 

 
Nos termos do artigo 2º, “caput”, do Decreto nº 51.180, de 14 de janeiro de 2010, eu 

__________________________________ (nome civil do interessado), portador de Cédula de Identidade 

nº ____________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, solicito a inclusão e uso do meu 

nome social (______________________________) (indicação do nome social), nos registros municipais 

relativos aos serviços públicos prestados por este órgão ou unidade.  

 
 
 
 

_____________, 
LOCAL/DATA 

 
 

______________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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