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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 1 
 
 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA divulga a seguir, retificações referentes ao Edital nº 01/2008 do Concurso Público 
da Prefeitura do Município de Piracicaba, conforme as informações a seguir: 
 
 
NA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS PARA O CARGO DE AGENTE FISCAL FAZENDÁRIO 
ONDE SE LÊ: “verificar a regularidade de licenciamento das atividades comerciais, industriais e de prestação de 
serviços, principalmente aquelas relativas: ao funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação 
de serviços, ao exercício de atividades em horário normal e especial, à exploração ou utilização de publicidade, à 
ocupação do solo nas vias e logradouros públicos; notificar, autuar, interditar estabelecimentos e tomar outras 
providências cabíveis relativamente as atividades objeto de fiscalização; exercer a fiscalização em decorrência de leis 
específicas que deleguem essa competência ao Agente Fiscal Fazendário; realizar sindicâncias para instrução de 
processos administrativos ou apuração de denúncias e reclamações específicas as atividades objeto de fiscalização; 
emitir relatórios diários sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das 
irregularidades encontradas; apreender, por infração, veículos, mercadorias e objetos expostos, negociados ou 
abandonados em ruas e logradouros públicos; receber o material apreendido e guardá-lo em depósitos públicos, 
devolvendo-o mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; executar outras 
atividades correlatas determinadas pelo superior imediato”, 
LEIA-SE: “dirigir e fiscalizar os trabalhos da seção de acordo com a legislação vigente, as disposições deste regimento e 
as instruções do chefe da divisão; orientar a ação do pessoal do setor junto aos contribuintes; promover a efetivação de 
diligências, exames e perícias com o objetivo de salvaguardar os interesses da fazenda municipal e acompanhar o seu 
andamento; estudar questões relativas às rendas municipais; sugerir medidas julgadas necessárias para melhorar o 
sistema tributário municipal; promover a organização e manutenção atualizada do fichário do setor; examinar todos os 
casos de reclamação contra lançamentos pertinentes ao setor; promover a guarda, em perfeita ordem, dos documentos; 
dirigir as atividades de fiscalização dos contribuintes, para impedir a sonegação de tributos, aplicando sanções aos 
infratores; fazer lavrar notificações, intimações, autos de infração, de apreensões de mercadorias e apetrechos, e 
realizar quaisquer diligências solicitadas pelas repartições municipais; orientar ou promover a orientação dos 
contribuintes no cumprimento de suas obrigações fiscais; promover a fiscalização do horário de abertura e fechamento 
dos estabelecimentos comerciais, industriais e similares; promover a fiscalização do comércio eventual e ambulante; 
fazer fiscalizar e cobrar os tributos sobre os estabelecimentos de diversões públicas e o cumprimento de seus deveres 
para com o fisco municipal; organizar as escalas de rodízio do pessoal do setor, conforme as necessidades e 
conveniências do serviço; promover o controle das multas aplicadas pelo setor; articular-se com o fisco estadual e 
federal visando interesses recíprocos com o fisco municipal; executar outros serviços que lhe sejam determinados pelas 
chefias superiores”. 
 
 
NA TABELA I - EMPREGOS, VAGAS, SALÁRIO E REQUISITOS 
PARA O CARGO DE PROGRAMADOR JÚNIOR 
ONDE SE LÊ: “Curso Técnico em Processamento de Dados Completo e experiência de 6 (seis) meses”, 
LEIA-SE: “Curso Técnico em Informática ou Curso Técnico em Processamento de Dados ou equivalente reconhecido 
pelo MEC – Ministério de Educação e Cultura e experiência comprovada de 6 (seis)”. 
 
 
PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL 
ONDE SE LÊ: “CRAS – Conselho Regional de Assistência Social”, 
LEIA-SE: “CRESS – Conselho Regional de Serviço Social”. 
 
 
NO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PARA O CARGO DE PROGRAMADOR PLENO - CPD 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ONDE SE LÊ: “Conceitos gerais de sistemas operacionais e lógica de programação. Configuração e utilização de 
sistemas operacionais: MS-DOS, Windows 9X/ME e Windows NT/2000. Utilização de programas aplicativos do MS-
Office 2000: Word, Excel, Access, PowerPoint e Outlook. Internet: conceitos gerais, protocolos, correio eletrônico e Web. 
Construção e manutenção de Páginas Web e conhecimentos da linguagem HTML”, 
LEIA-SE: “Experiência em design de páginas de Internet (HTML, CSS, XML, Javascript); Conhecimento de linguagem de 
desenvolvimento para WEB (PHP/JSP) e integração de páginas de Internet com de banco de dados (MS-SQL 
Server/MySQL); Conhecimento de Softwares de gerenciamento de conteúdo (CMS – Mambo/Joomla); Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas; Noções de Linux. Noções de desenvolvimento Orientado a Objetos”. 
 



 
 
 
PARA O CARGO DE PROGRAMADOR JUNIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ONDE SE LÊ: “Conceitos gerais de sistemas operacionais. Banco de Dados. Sistema SIGAE. Análise de 
gráficos/estatística. Configuração e utilização de sistemas operacionais: MS-DOS, Windows 9X/ME e Windows NT/2000. 
Utilização de programas aplicativos do MS-Office 2000: Word, Excel, Access, PowerPoint e Outlook. Internet: conceitos 
gerais, protocolos, correio eletrônico e Web. Construção e manutenção de Páginas Web e conhecimentos básicos da 
linguagem HTML”, 
LEIA-SE: “Conceitos gerais de sistemas operacionais. Noções de Banco de Dados. Análise de gráficos/estatística. 
Configuração e utilização de sistemas operacionais: MS-DOS, Windows 9X/ME e Windows NT/2000/XP. Utilização de 
programas aplicativos do MS-Office 2000: Word, Excel, Access, PowerPoint e Outlook. Internet: conceitos gerais, 
protocolos, correio eletrônico e Web. Construção e manutenção de Páginas Web e conhecimentos básicos da linguagem 
HTML”. 
 
 
Permanecem inalterados os demais itens do edital acima mencionado. 
 
 
Piracicaba, 18 de fevereiro de 2008. 
 
 
Comissão de Concurso Público 
 
 
 


