
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 02/03/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, através 
da Comissão Especial de Concurso Público, nomeada pelo Decreto n° 136, de 14 de setembro 
de 2010, nos termos da legislação vigente, em virtude da publicação do Edital nº 02/01/10, de 
18.10.2010, publicado no Jornal Expressão Caiçara, de  20/10/10, que divulga a abertura de 
inscrições para o  referido Concurso Público,  e  no intuito  de bem informar aos candidatos, 
divulga a presente prorrogação e retificação, no sentido de elucidar situações omissas não 
contempladas no referido Edital, corrigidas as redações dos itens que menciona, consolidando 
todos os seus termos, inseridas as alterações promovidas na forma do presente Edital.

I - DOS CARGOS E DAS VAGAS

Correção de redação dos requisitos dos cargos Analista Ambiental, do item 2.4:

2.4. Ensino Superior Completo

Cód. Cargos Vagas Vencimento
Jornada 
Trabalho 
Semanal

Requisitos

451 ANALISTA AMBIENTAL 02 R$ 1.627,17 40hs

Curso de nível superior 
com disciplinas afins de 
ciências  ambientais  e 
com  comprovação  da 
especialização em meio 
ambiente. 

...

II - DAS INSCRIÇÕES

Prorrogação do período de inscrições nos itens 7, 7.1, 9.1, 9.4, 9.5, 14

...

7. As inscrições ficarão abertas das 10 horas de 25 de outubro de 2010 até as 23h59min de 
15 de novembro de 2010, devendo ser efetuadas pela internet – site www.fadems.org.br.
7.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição pelo correio, fac-símile, depósito em caixa 
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito 
em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 25 de outubro de 2010 a 16 
de novembro de 2010, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.

...

9.1. acessar o site www.fadems.org.br, durante o período de inscrição 25 de outubro de 2010 
a 15 de novembro de 2010;

...

9.4.  A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do 
boleto  referente  à taxa de inscrição.  A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição 
poderá ser feita no site  www.fadems.org.br, na página do Concurso Público, cinco dias úteis 
após  o  encerramento  do  período  de  inscrições  (23 de  novembro  de  2010).  Caso  seja 
detectado  algum  problema,  o  candidato  deverá  entrar  em  contato  com  a  FADEMS,  pelo 

http://www.fadems.org.br/
http://www.fadems.org.br/
http://www.fadems.org.br/


telefone (0xx67) 3346-8696, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h30min e das 14 às 
18 horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido.

...

9.5. A partir das 23h59min (horário de Brasília) do dia  15 de novembro de 2010, a ficha de 
inscrição não estará mais disponível na internet.

...

14.  O candidato que necessitar de condições especiais para a realização das provas 
deverá,  até  o  dia  16 de  novembro  de  2010,  encaminhar,  por  Sedex,  à  FADEMS  –  Rua 
Francisco Alves Castelo,  241,  CEP 79.080-770 – Vila Ipiranga – Campo Grande/MS, Ref.:  
Concurso Público Prefeitura de Caraguatatuba – solicitação com a sua qualificação completa e 
detalhamento dos recursos necessários.

...

III – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Prorrogação do período de inscrição nos itens 3.1

...

3.1. O candidato deverá, ainda, até o dia 16 de novembro de 2010, encaminhar, por Sedex, à 
FADEMS – Rua Francisco  Alves  Castelo,  241,  CEP 79.080-770  –  Vila  Ipiranga  – Campo 
Grande/MS – Ref.: Concurso Público Prefeitura de Caraguatatuba, a seguinte documentação:

Anexo II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Retificação conteúdo programático do cargo Fiscal Municipal.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

...

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

...
FISCAL MUNICIPAL
Aplicação da legislação municipal: Código de Posturas – Lei 1.144/80 e suas posteriores alterações; Lei 
Municipal 200/1992; Lei Municipal 1298/2006; Portaria do Ministério da Saúde 005/2006-SVS; Lei Estadual 
SP  10.083/98.   Uso  de  correio  eletrônico,  preparo  de  mensagens  (anexação  de  arquivos, cópias). 
Microsoft  Word  2003  ou  superior:  estrutura  básica  dos  documentos,  edição  e  formatação  de  textos, 
cabeçalhos,  parágrafos,  fontes,  colunas,  marcadores  simbólicos  e  numéricos,  e  tabelas,  impressão, 
ortografia  e  gramática,  controle  de  quebras,  numeração  de  páginas,  legendas,  índices,  inserção  de 
objetos,  campos predefinidos,  caixas de texto.  Microsoft  Excel  2003 ou superior:  estrutura básica das 
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de 
fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, 
numeração  de  páginas,  obtenção  de  dados  externos,  classificação.  Microsoft  Windows  XP/2000  ou 
superior:  conceito  de  pastas,  diretórios,  arquivos  e  atalhos,  área  de  trabalho,  área  de  transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos Microsoft Office. Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas.

Caraguatatuba, 08 de novembro 2010.

COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO


