
EDITAL DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL N° 001/10 E SEUS ANEXOS 
 

 O Prefeito Municipal de Elias Fausto, Dr. Cyro da Silva Maia, 
faz saber que, por incorreção, o Item 3, DO QUADRO DE CARGOS, do Edital 
001/2010, passa a ter a seguinte redação: 
 
 
MOTORISTA - I 
N° de vagas – 01 (uma) vaga para provimento imediato. 
Requisitos:- Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação 
categoria “D” e 02 (dois) anos de experiência comprovada em CTPS 
Carga Horária:- 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
Remuneração:- R$ 711,57(setecentos e onze reais e cinqüenta e sete centavos) 
mensais 
Taxa de Inscrição:- R$ 10,00 (dez reais) 
 
 
FISIOTERAPEUTA 
Nº de Vagas – 01 (uma) vaga para provimento imediato e 01 (uma) para C.R. 
Requisitos - Curso superior em Fisioterapia e registro no CREFITO 
Carga Horária:- 30 (trinta) horas semanais 
Remuneração:- 1.651,58 (um mil seiscentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e 
oito centavos) mensais 
Taxa de Inscrição:- R$ 30,00 (trinta reais) 
 
 
GUARDA - III 
N° de vagas = 05 (cinco) vagas para provimento imediato e 28 (vinte e oito) para 
C.R.. 
Requisitos = Ensino Médio completo e CNH mínima AB 
Carga Horária = 44 (quarenta e quatro) horas semanais 
Remuneração = 750,84 (setecentos e cinqüenta reais e oitenta e quatro centavos) 
mensais 
Taxa de Inscrição:- R$ 20,00 (vinte reais). 
 
No Item 5. DA INSCRIÇÃO, o sub-item 5.5 passa a ter a seguinte redação: 
 
“5.5. No dia da realização da prova o candidato deverá levar o comprovante de 
inscrição e documento original com foto;”  
 
O item 7.  DAS PROVAS, sub-item 7.1, deverá ser acrescido o seguinte cargo: 
 
“7.1. ..... 
      BRAÇAL I” 
 
No ANEXO I, o cargo de AGENTE TRIBUTÁRIO
 

 passa a ter a seguinte redação: 

AGENTE TRIBUTÁRIO 
ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo  
PORTUGUÊS: 
_ Leitura, compreensão e interpretação de textos; 
_ Pontuação; 
_ Ortografia; 
_ Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 



preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem; 
_ Colocação pronominal; 
_ Concordância verbal e nominal; 
_ Regência verbal e nominal; 
_ Crase; 
_ Sinônimos, antônimos e parônimos; 
_ Sentido próprio e figurado das palavras; 
_ Frase, Oração e Período; 
_ Termos Essenciais, Integrantes e Acessórios da Oração. 
MATEMÁTICA: 
_ Operações com números reais; 
_ Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum; 
_ Razão e proporção; 
_ Porcentagem; 
_ Regra de três simples e composta; 
_ Média aritmética simples e ponderada; 
_ Juro simples; 
_ Equação do 1.º e 2.º graus; 
_ Sistema de equações do 1.º grau; 
_ Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; 
_ Sistemas de medidas usuais; 
_ Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de 
Pitágoras; 
_ Raciocínio lógico; 
_ Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS 
_ Atualidades 
_ História do Município 
Específicas 
_Código Tributário do Município,  
_Noções de Gestão 
_Lei Orgânica do Município 
_ Contabilidade pública: Plano de contas único para os órgãos da Administração Direta e 
Indireta. 
_Registros contábeis de operações típicas em Unidades Orçamentárias 
 
O cargo de CONTADOR
 

 passa a ter a seguinte redação: 

 
CONTADOR 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo com graduação em Ciências Contábeis -  
PORTUGUÊS: 
_ Leitura, compreensão e interpretação de textos; 
_ Pontuação; 
_ Ortografia; 
_ Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem; 
_ Colocação pronominal; 
_ Concordância verbal e nominal; 
_ Regência verbal e nominal; 
_ Crase; 
_ Sinônimos, antônimos e parônimos; 
_ Sentido próprio e figurado das palavras; 
_ Frase, Oração e Período; 
_ Termos Essenciais, Integrantes e Acessórios da Oração. 
MATEMÁTICA: 
_ Operações com números reais; 
_ Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum; 



_ Razão e proporção; 
_ Porcentagem; 
_ Regra de três simples e composta; 
_ Média aritmética simples e ponderada; 
_ Juro simples; 
_ Equação do 1.º e 2.º graus; 
_ Sistema de equações do 1.º grau; 
_ Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; 
_ Sistemas de medidas usuais; 
_ Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de 
Pitágoras; 
_ Raciocínio lógico; 
_ Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS 
_ Atualidades 
_ História do Município 
Específicas 
_Contabilidade Pública 
_Lei de Responsabilidade Fiscal 
_Diretrizes do Tribunal de Contas do Estado 
_Lei Orgânica do Município de Elias Fausto 
_Orçamento Público 
_Créditos adicionais, especiais, extraordinários e suplementares 
_Plano Plurianual 
_Projeto de Lei Orçamentário Anual 
_Diretrizes orçamentárias 
 
 

Para que não se alegue ignorância faz baixar o presente Edital, 
que será publicado pela imprensa que publica os atos oficiais do Município e, por 
afixação no quadro próprio de avisos da Prefeitura e no site www.eliasfausto.sp.gov.br 
 

 Elias Fausto, aos 26 de novembro de 2010. 
 
 

DR. CYRO DA SILVA MAIA 
PREFEITO MUNICIPAL 


