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Cargos: 18 (dezoito) podendo ocorrer o provimento dos demais cargos vagos existentes e os que vierem a vagar até o fi nal do prazo 
de validade do presente Concurso ou em número inferior, segundo a disponibilidade orçamentária existente e no interesse do serviço. 
Do total de cargos em concurso 01 (um), ou seja 3%, será reservado às pessoas portadoras de necessidades especiais, nos termos das 
Leis Complementares nºs. 683 de 18.9.1992 e 932 de 08.11.2002. 

I - DA ABERTURA DO CONCURSO

1. Estarão abertas no período de 23.5 a 20.6.2008, as inscrições para o Concurso acima mencionado.
 
2. O candidato aprovado que vier a ser nomeado estará sujeito à Jornada Completa de Trabalho (40 horas semanais), percebendo 

vencimentos e demais vantagens num total de R$ 3.843,56 (três mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinqüenta e seis centavos), 
valor referente a fevereiro/2008, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte.

II - DAS INSCRIÇÕES

1. São condições para inscrição:
a) ser brasileiro;
b) ter 18 anos de idade completos até a data do encerramento das inscrições;
c) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
e) não ter sido condenado por crime contra o patrimônio, a Administração, a fé pública, os costumes previsto na Lei nº 11.343 de 

23.08.2006;
f) ter concluído, até a data da posse, o Curso de Ciências Contábeis e estar inscrito no Conselho Regional de Contabilidade na 

categoria de Bacharel em Ciências Contábeis. 

2. As inscrições devem ser efetuadas via internet - site www.vunesp.com.br. 

2.1. Para inscrever-se via internet, o candidato deverá acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de 23.5 a 20.6.3008 
localizar os “links” correlatos ao Concurso até às 23h59min do dia 20.6.2008, quando o cadastro (ou fi cha de inscrição) será retirado(a) 
do sistema, e efetuar sua inscrição conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) Efetuar o pagamento da inscrição no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), em qualquer agência bancária.

b) No valor da inscrição já estão inclusas as despesas bancárias.

c) A partir de 26.6.2008, conferir no site www.vunesp.com.br se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e 
a importância do valor da taxa de inscrição, paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, 
(0xx11) 3874-6300, em dias úteis, das 8 às 20 horas, para verifi car o ocorrido.

d) A Fundação VUNESP e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não se responsabilizam por solicitação de inscrição não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados.

e) O descumprimento das instruções para inscrição implicará na não efetivação da mesma.

2.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência eletrônica, 
DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional e/ou extemporâneo, ou por qualquer 
outra via que não a especifi cada neste Edital.

2.3. Efetuada a inscrição e respectivo depósito, não serão aceitos pedidos de devolução da importância depositada.

3. A inscrição implicará na satisfação das exigências relacionadas no item 1 deste Capítulo, fi cando dispensada a imediata 
apresentação dos documentos ali relacionados, uma vez que os documentos serão exigidos do candidato habilitado no momento de sua 
posse, quando serão confrontados com os dados da inscrição. 

3.1. O candidato deverá submeter-se, ainda, às normas legais existentes, em especial às estabelecidas no Regulamento Interno dos 
Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Lei 10.261 de 28.10.68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 
Paulo) e nas Leis Complementares nºs. 683/92 e 932/2002, bem como editadas pela Comissão Examinadora. 

3.2. Não haverá devolução da importância paga, mesmo que efetuada a mais, nem isenção parcial ou integral de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto ao candidato amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007. 

 
3.3. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, o candidato terá direito à redução de 50% (cinqüenta por cento) do 

valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMULATIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:
a) seja estudante regularmente matriculado em curso pré-vestibular para outro curso superior, em nível de graduação ou pós-

graduação; e
b) perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou esteja desempregado.

3.4. O candidato que preencher as condições estabelecidas nos itens a) e b) deverá solicitar a redução do pagamento da taxa de 
inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:

 3.4.1. acessar, no período das 10 horas de 19.5.2008 às 23h59min de 21.05.2008, o “link” próprio da página do Concurso - site 
www.vunesp.com.br;
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