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PORTARIA SMF Nº 007
DE 13 DE ABRIL 2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas
atribuições e na forma da legislação vigente, pela presente
Portaria,
Autoriza:
A direção de veículos automotores de propriedade da Pre-
feitura Municipal de Ribeirão Preto, pelos funcionários abaixo
relacionados, lotados nesta Secretaria Municipal da Fazenda
no Departamento de Fiscalização Geral.

Funcionário CNH Categoria
Marco Antonio dos Santos 03667442921 C
Guilherme Jucentino Rehder 00715032168 C

CUMPRA-SE
Ribeirão Preto, 13 de abril de 2011

MANOEL SARAIVA
Secretário Municipal da Fazenda

UE 02.05.10

ADMINISTRAÇÃO DIRETADMINISTRAÇÃO DIRETADMINISTRAÇÃO DIRETADMINISTRAÇÃO DIRETADMINISTRAÇÃO DIRETAAAAA
Fazenda
Secretaria Municipal da Fazenda

Saúde
Secretaria Municipal da Saúde

PORTARIA Nº 70
DE 13 DE ABRIL DE 2011

O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições
legais, nomeia as pessoas abaixo relacionadas para compo-
rem a Comissão de Acompanhamento da Reforma e Amplia-
ção do CMSC Vila Lobato, bem como aprova e dá a conhecer
o presente regimento interno, em anexo, que organiza e dá
as normas para o funcionamento da referida comissão:
Presidente:
Vera Cristina Bittar Vieira
Membros:
- Representantes da Unidade:
Ivan Savioli Ferraz
Marta Edna Holanda Diógenes
- Representantes do Conselho Municipal de Saúde:
Elizeu Cândido Rocha
Roberto Gonçalves Gualtolini
- Representantes da sede da SMS:

Bruno Tessari Cobra
Renato Tardelli

DR. STÊNIO JOSÉ CORREIA MIRANDA
Secretário Municipal da Saúde

ANEXO
REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE

ACOMPANHAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO
DO CMSC VILA LOBATO

Do Objetivo do Regimento
Artigo 1º - O regimento interno tem por objetivo disciplinar o
funcionamento da Comissão de Acompanhamento da Refor-
ma e Ampliação do CMSC Vila Lobato, vinculadas ao Gabi-
nete do Secretário.
Das Competências
Artigo 2º - Participar do acompanhamento e avaliação dos
serviços executados pela construtora, de acordo com o pro-
jeto de reforma e ampliação licitado e com o cronograma de
execução da obra.
Artigo 3º - Comunicar as necessidades de intervenção na
obra às instâncias competentes para solução.
Das Atribuições
Artigo 4º - São atribuições da Comissão de Acompanhamen-
to da Reforma e Ampliação do CMSC Vila Lobato:
I - Acompanhar mensalmente a execução da reforma e am-
pliação.
II - Elaborar relatórios acerca dos problemas encontrados.
Das Constituições
Artigo 5º - A Comissão de Acompanhamento da Reforma e
Ampliação, presidida pela Sra. Vera Cristina Bittar Vieira,
será integrada pelos seguintes membros nomeados pelo
Secretário da Saúde:
I - Dois representantes do Conselho Municipal da Saúde.
II - Dois representantes da Unidade - Trabalhadores.
III - Dois representantes da Secretaria Municipal da Saúde.
§ 1º - Os membros referidos no inciso I serão indicados me-
diante escolha e reunião da Associação de Moradores do
Bairro, e na qual serão também indicados dois suplentes.
§ 2º - Os membros referidos no inciso II serão indicados me-
diante escolha e reunião do Conselho Gestor da Unidade, e
na qual serão também indicados dois suplentes.
Artigo 6º - A Comissão de Acompanhamento da Reforma e
Ampliação do CMSC Vila Lobato reunir-se-á na Unidade, ou
outro local designado pela mesma, ordinariamente uma vez
por mês, em dia e hora previamente designados, segundo
calendário estipulado na primeira reunião, e extraordinaria-
mente, quando convocada por seu Presidente ou a pedido da
maioria de seus membros, sempre que necessário, no prazo
de 48 horas.
§ 1º - As reuniões iniciar-se-ão com a presença da maioria
simples de seus membros.
§ 2º - As decisões dar-se-ão por maioria simples dos votos
dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto co-
mum, e em caso de empate, o de qualidade.
§ 3º - Na primeira reunião, o Presidente designará dentre os
membros um Secretário, que ficará responsável pelo registro
das atas a serem lavradas após cada reunião.
§ 4º - A condução das reuniões da Comissão de Acompanha-
mento da Reforma e Ampliação do CMSC Vila Lobato será
competência de seu Presidente, que encaminhará as deci-
sões, para conhecimento e deliberação superior, ao Secre-
tário Municipal da Saúde.
Artigo 7º - Os trabalhos da Comissão de Acompanhamento
da Reforma e Ampliação do CMSC Vila Lobato, encerrar-se-
ão na entrega dos trabalhos pela construtora contratada, sendo
os serviços gratuitos, e considerados de relevante interesse
público.

DR. STÊNIO JOSÉ CORREIA MIRANDA
Secretário Municipal da Saúde

UE 02.09.10

Gabinete da Prefeita
Gabinete da Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVPODER EXECUTIVPODER EXECUTIVPODER EXECUTIVPODER EXECUTIVOOOOO

SRA. DÁRCY DA SILVA VERA, PREFEITA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO, NA FORMA DA LEI,

RESUMO DE PORTARIA
PORTARIA Nº 0433

DE 15 DE ABRIL DE 2011
Nomeia, retroagindo os efeitos a partir de 01 de março de 2011,
o Sr. ALESSANDRO DA SILVA FIRMINO, R.G. nº 24.156.164-
4, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assis-
tente do Secretário Municipal de Turismo, símbolo F-3S.

CUMPRA-SE
DÁRCY VERA

Prefeita Municipal
UE 02.06.40
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ATO Nº 080
DE 14 DE ABRIL DE 2011

O Diretor Superintendente do Instituto de Previdência dos
Municipiários de Ribeirão Preto, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos do Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 41/03 e nos artigos 126, inciso III, alínea “d” e
127, inciso II, alínea “b” da Lei nº 3181/76, com nova redação
dada pela Lei nº 5521/89 e nos artigos 209 e 210 da Lei nº
3181/76, Artigo 59 da Orientação Normativa Nº 02, de 31 de
março de 2009 do MPAS e considerando o que foi apurado
no Processo Administrativo Nº 138/2009-I,
Resolve:
I - Conceder à Senhora RITA VENÂNCIO CASSIANO, R.G.
nº 9.258.937, Auxiliar de Serviços, regida pelo regime jurídi-
co estatutário, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, apo-
sentadoria voluntária proporcional por idade, a partir de 1º de
maio de 2011 (01/05/2011), ficando-lhe assegurado os pro-
ventos mensais proporcionais a 28/30 anos, calculados na
forma do artigo 61 da Orientação Normativa Supracitada,
considerada a remuneração a partir de julho/1994, tendo por
base as contribuições dos Vencimentos - Nível 101; Adicio-
nais por Tempo de Serviço - 04 (quatro) (incidentes sobre os
vencimentos); Sexta-Parte dos Vencimentos (incidentes so-
bre os vencimentos e os adicionais por tempo de serviço);
Insalubridade - 20% - conforme Lei Complementar 1956/06;
Adiantamento do Prêmio Incentivo - Artigo 1º da Lei Comple-
mentar nº 1439/03, Critério Assiduidade (incidente sobre os
vencimentos) e Parcela Destacada - Artigo 7º da Lei Comple-
mentar 1636/04 (correspondente a 28,35% dos vencimen-
tos, adicionais por tempo de serviço, sexta-parte dos venci-
mentos e critério assiduidade).
II - Os encargos com o pagamento desta aposentadoria cor-
rerão por conta deste Instituto de Previdência dos Munici-
piários de Ribeirão Preto - I.P.M.
III - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.

ARNALDO DE SOUZA BENEDETTI
Diretor Superintendente - I.P.M.

Administração
Secretaria Municipal da Administração

LICITLICITLICITLICITLICITAÇÕES E CONTRAAÇÕES E CONTRAAÇÕES E CONTRAAÇÕES E CONTRAAÇÕES E CONTRATTTTTOSOSOSOSOS

EXTRATO
SEGUNDO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE CONTRA-
TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2.009 (PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL 24
HORAS COM VIATURA DE APOIO PARA ATENDER O
PRÉDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) QUE ENTRE SI CELE-
BRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
E IBCE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA-EPP.
Processo de Compras Nº: 0377/09-0.
Cláusulas Alteradas:
Cláusula Segunda:
Do Preço: Pelo presente termo, passa a ser de R$ 756,00.
Cláusula Quarta:
Do Prazo: Pelo presente termo, prorroga-se por mais 12 (do-
ze) meses.
Cláusula Décima:
Do Suporte Financeiro: Pelo presente termo, inclui-se o se-
guinte código de dotação orçamentária:
02.10.30.08.122.1001.2.0254.3.3.90.39.00.01.500.00.

EXTRATO
Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Contratada: H. S. F. Panificadora Ltda-EPP.
Processo de Compras Nº: 0274/11-6.
Objeto: Fornecimento de Pão Francês em filão de 50 gramas
cada para a Administração Regional dos Campos Elíseos.
Valor: R$ 2.592,00.
Prazo: 12 (doze) meses.
Recursos - Dotação Orçamentária:
Código nº 3.3.90.30.00.51.01.110.00.04.122.0202.2.0009.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 034-01/2011.

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Contratada: P. R. Abujanra-EPP.
Processo Nº: 0130/11-0.
Objeto: Registro de preços para aquisição de camisetas,
para a Secretaria Municipal da Assistência Social.
Item Preço Unitário
01 R$ 6,24
Prazo: 12 (doze) meses.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 034-02/2011.

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Contratada: Malhas Sul Comércio e Indústria de Confecções
Ltda-EPP.
Processo Nº: 0130/11-0.
Objeto: Registro de preços para aquisição de camisetas,
para a Secretaria Municipal da Assistência Social.
Item Preço Unitário
02 R$ 6,23
Prazo: 12 (doze) meses.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 040-01/2011.

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Contratada: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.
Processo Nº: 0135/11-5.
Objeto: Registro de preços para aquisição de margarina com

IPM
Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto

ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
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sal, para a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Item Preço Unitário
01 R$ 3,21
Prazo: 12 (doze) meses.

NOTIFICAÇÃO
Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011
À Empresa: FM Indústria e Comércio Ltda-ME.
CNPJ: 52.388.725/0001-00
É a presente para NOTIFICAR V. Sª na pessoa de seu repre-
sentante legal para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento desta, apresente manifestação por
escrito quanto aos fatos descritos no Processo Administra-
tivo nº 02.2008.031854-8 e Processo de Compras nº 1.640/
02-0  pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Pública quanto à inadimplência do cumprimento da cláusula
contratual que fixa prazo para execução das obras no Distrito
Empresarial.
Dessa forma, reiteramos que, caso não apresente a devida
manifestação, a empresa estará sujeita à rescisão contratual
prevista pelo parágrafo único do artigo 78 da Lei Federal nº
8.666/93 bem como à cláusula 6 do contrato que estabelece
a reversão do imóvel à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

NOTIFICAÇÃO
Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011
À Empresa: Mega Graphics Brasil S/C Ltda-ME.
CNPJ: 02.918.629/0001-01
É a presente para NOTIFICAR V. Sª na pessoa de seu repre-
sentante legal para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento desta, apresente manifestação por
escrito quanto aos fatos descritos no Processo Administra-
tivo nº 02.2008.032762-8 e Processo de Compras nº 1.640/
02-0  pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Pública quanto à inadimplência do cumprimento da cláusula
contratual que fixa prazo para execução das obras no Distrito
Empresarial.
Dessa forma, reiteramos que, caso não apresente a devida
manifestação, a empresa estará sujeita à rescisão contratual
prevista pelo parágrafo único do artigo 78 da Lei Federal nº
8.666/93 bem como à cláusula 6 do contrato que estabelece
a reversão do imóvel à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

NOTIFICAÇÃO
Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011
À Empresa: Terraplan Escavação, Drenagem e Terrapla-
nagem Ltda.
CNPJ: 02.886.724/0001-00.
É a presente para NOTIFICAR V. Sª na pessoa de seu repre-
sentante legal para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento desta, apresente manifestação por
escrito quanto aos fatos descritos no Processo Administra-
tivo nº 02.2008.033789-5 e Processo de Compras nº 1.640/
02-0  pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Pública quanto à inadimplência do cumprimento da cláusula
contratual que fixa prazo para execução das obras no Distrito
Empresarial.
Dessa forma, reiteramos que, caso não apresente a devida
manifestação, a empresa estará sujeita à rescisão contratual
prevista pelo parágrafo único do artigo 78 da Lei Federal nº
8.666/93 bem como à cláusula 6 do contrato que estabelece
a reversão do imóvel à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

NOTIFICAÇÃO
Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011
À Empresa: Valdemar Takatoki Kamada-ME.
CNPJ: 03.324.703/0001-63
É a presente para NOTIFICAR V. Sª na pessoa de seu repre-
sentante legal para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento desta, apresente manifestação por
escrito quanto aos fatos descritos no Processo Administra-
tivo nº 02.2008.033792-5 e Processo de Compras nº 1.640/
02-0  pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Pública quanto à inadimplência do cumprimento da cláusula
contratual que fixa prazo para execução das obras no Distrito
Empresarial.
Dessa forma, reiteramos que, caso não apresente a devida
manifestação, a empresa estará sujeita à rescisão contratual
prevista pelo parágrafo único do artigo 78 da Lei Federal nº
8.666/93 bem como à cláusula 6 do contrato que estabelece
a reversão do imóvel à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

NOTIFICAÇÃO
Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011
À Empresa: Sul Petróleo Comércio de Produtos Petroquí-
micos Ltda.
CNPJ: 69.043.685/0001-50
É a presente para NOTIFICAR V. Sª na pessoa de seu repre-
sentante legal para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento desta, apresente manifestação por
escrito quanto aos fatos descritos no Processo Administra-
tivo nº 02.2008.033799-2 e Processo de Compras nº 1.640/
02-0 pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Pública quanto à inadimplência do cumprimento da cláusula
contratual que fixa prazo para execução das obras no Distrito
Empresarial.
Dessa forma, reiteramos que, caso não apresente a devida
manifestação, a empresa estará sujeita à rescisão contratual
prevista pelo parágrafo único do artigo 78 da Lei Federal nº
8.666/93 bem como à cláusula 6 do contrato que estabelece
a reversão do imóvel à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

Atenciosamente,
ÉVERTON PAULO J. SANTOS

Diretor do Departamento da Administração Geral
UE 02.06.20

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Concorrência Pública nº 002/2011
Processo de Compra nº 0068/2011

Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de limpeza, asseio e conservação predial
para Secretaria Municipal da Fazenda.
A Comissão Municipal de Licitações torna público e para co-
nhecimento dos licitantes participantes da Concorrência
Pública em epígrafe, que examinados os documentos apre-
sentados, chegou ao seguinte julgamento:
Licitantes Habilitadas:
ARCOLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.
O. O. LIMA EMPRESA LIMPADORA LTDA.
PROSEG SERVIÇOS LTDA.
PROVAC SERVIÇOS LTDA.
SUPORTE SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Licitante Desclassificada e Inabilitada:
MÔNICA ESTELINA PARADA-ME (CONSYSTEM SERVICE),
por descumprir o subitem 2.2.1 do edital (por apresentar pro-
posta (Anexo I) no envelope nº 01 “documentação”), e por
descumprir o subitem 2.5.1 do edital (por apresentar a Cer-
tidão de Falência e Concordata vencida), respectivamente.
Em conformidade com o Artigo 109, Inciso I, alínea “a” da Lei
8.666/93, a Comissão concede, após esta publicação, o pra-
zo para interposição de recursos, ficando a abertura dos en-
velopes de nº 02 marcada para o dia 27/04/11, às 09:30
horas, na sala de Licitações, estando o processo com vistas
franqueada aos interessados. Em havendo recursos, a data
designada para o prosseguimento do certame ficará automa-
ticamente sem efeito.

Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011
Presidente da Comissão Municipal de Licitações

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0019/2011-1

Processo de Compra nº 0120/2011-7
Objeto: Aquisição de seladora para embalagem plástica,
conforme descrito no Edital e em seus anexos, para a Secre-
taria Municipal de Assistência Social.
Marco Antonio dos Santos, Secretário Municipal da Adminis-
tração, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Senhora Pregoeira
e pela Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório, con-
forme especificado no Edital de Adjudicação.

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2011
MARCO ANTONIO DOS SANTOS

Secretário Municipal da Administração
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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0020/2011-4

Processo de Compra nº 0126/2011-4
Objeto: Aquisição de impressoras laser monocromáticas,
conforme descrito no Edital e em seus anexos, para a Se-
cretaria Municipal da Saúde.
Marco Antonio dos Santos, Secretário Municipal da Adminis-
tração, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
HOMOLOGA todos os atos praticados pela Senhora Pregoeira
e pela Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório, con-
forme especificado no Edital de Adjudicação.

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2011
MARCO ANTONIO DOS SANTOS

Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0041/2011-6

Processo de Compra nº 0185/2011-1
Objeto: Aquisição e instalação de 01 (uma) central privada de
comutação telefônica, tipo PABX-CPA, com software Call
Center, conforme especifica no Edital e em seus anexos,
para a Secretaria Municipal da Saúde.
Marco Antonio dos Santos, Secretário Municipal da Adminis-
tração, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
HOMOLOGA todos os atos praticados pela Senhora Pregoeira
e pela Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório, con-
forme especificado no Edital de Adjudicação.

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2011
MARCO ANTONIO DOS SANTOS

Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0049/2011-2

Processo de Compra nº 0242/2011-6
Objeto: Aquisição de cartuchos e tonners para impressoras,
conforme descrito no Edital e em seus anexos, para o Gabi-
nete da Prefeita.
Adriana Catuta de Rezende Ferreira, Pregoeira, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, ADJUDICA ao
licitante abaixo o objeto constante no bojo do certame licita-
tório, conforme especificado:
ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO  DO ITEM
01 20 MATRIX PRINT 18,50 370,00
02 30 MATRIX PRINT 48,50 1.455,00
03 30 MATRIX PRINT 48,00 1.440,00
04 20 MATRIX PRINT 26,80 536,00
VALOR EMPRESA R$ 3.801,00
HM CARTUCHOS E TONER LTDA-EPP.

Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011
ADRIANA CATUTA DE REZENDE FERREIRA

Pregoeira

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0053/2011-9

Processo de Compra nº 0265/2011-7
Objeto: Registro de preços para aquisição de bebedouros e
purificadores de água, conforme descrito no Edital e em seus
anexos, para a Secretaria Municipal da Saúde.
Danilo Purcini, Pregoeiro, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, ADJUDICA ao licitante abaixo o objeto
constante no bojo do certame licitatório, conforme especifi-
cado:
LOTE QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO  DO LOTE
01 50 NATUGEL 539,97 26.998,50
02 50 NATUGEL 357,39 17.869,50
VALOR EMPRESA R$ 44.867,00
POLICARBON BRASIL INDÚSTRIA DE FILTROS E BEBEDOU-
ROS LTDA-ME.

LOTE QTDE. MARCA VALOR TOTAL
UNITÁRIO  DO LOTE

03 100 LIBELL 304,00 30.400,00
VALOR EMPRESA R$ 30.400,00
E. R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA.

Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011
DANILO PURCINI

Pregoeiro

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0071/2011-7

Processo de Compra nº 0354/2011-1
Objeto: Aquisição de cama, tipo beliche, conforme descrito
no Edital e em seus anexos, para a Secretaria Municipal de
Assistência Social.
Marco Antonio dos Santos, Secretário Municipal da Adminis-
tração, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
HOMOLOGA todos os atos praticados pela Senhora Pregoeira
e pela Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório, con-
forme especificado no Edital de Adjudicação.

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2011
MARCO ANTONIO DOS SANTOS

Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0073/2011-6

Processo de Compra nº 0357/2011-5
Objeto: Aquisição de Cloreto de sódio 0,9%, conforme des-
crito em Edital e seus anexos, para a Secretaria Municipal da
Saúde.
Danilo Purcini, Pregoeiro, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, ADJUDICA ao licitante abaixo o objeto
constante no bojo do certame licitatório, conforme especifi-
cado:
LOTE QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO  DO LOTE
01 9.000 SANOBIOL 1,55 13.950,00
VALOR EMPRESA R$ 13.950,00
LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA.

Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011
DANILO PURCINI

Pregoeiro

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0076/2011-0

Processo de Compra nº 0374/2011-9
Objeto: Registro de Preços para aquisição de kit para detecção
de dengue, conforme descrito em Edital e em seus anexos,
para a Secretaria Municipal da Saúde.
Danilo Purcini, Pregoeiro, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, ADJUDICA ao licitante abaixo o objeto
constante no bojo do certame licitatório, conforme especifi-
cado:
LOTE QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO  DO LOTE
01 19.200 INVERNESS 8,22 157.824,00
VALOR EMPRESA R$ 157.824,00
VIRION DIAGNÓSTICA LTDA-ME.

Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011
DANILO PURCINI

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0088/2011-2

Objeto: Registro de preços para aquisição de refeições (mar-
mitex), conforme descrito no Edital e em seus anexos.
Valor Estimado: R$ 31.840,00 (trinta e um mil, oitocentos e
quarenta reais).
Recebimento das Propostas
Lote Horário/Data
01 Do Dia 18.04.2011 ao Dia 1º.05.2011.
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e
3ª SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP, com
proposta no valor total de R$ 79.920,00 (setenta e nove mil
novecentos e vinte reais).
No prazo de 02 (dois) dias úteis, contados desta publicação,
serão aceitos recursos pertinentes à decisão em apreço, di-
rigidos ao Diretor Superintendente por intermédio da Presi-
dente da Comissão de Licitações. O processo encontra-se
com vista franqueada aos interessados no Departamento de
Compras da Coderp.

Comissão de Licitações

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2010
Contratada: ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S
LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo contratual e reajuste de preço.
Assinatura: 05/04/2011.

Cód. 111

Coderp
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Processo Administrativo nº: 04.11.308622-1
Contratante: DAERP - Departamento de Água e Esgotos de
Ribeirão Preto.
Contratada: ITAI ESTUDOS PROJETOS E PERFURAÇÕES
LTDA.
Objeto: Recuperação e reencamisamento do poço 179 - Vila
Albertina.
Valor Total: R$ 122.818,80.
Data de Assinatura: 11/04/2011.

JOAQUIM IGNÁCIO DA COSTA NETO
Superintendente

DAERP

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 013/11

Processo de Compra nº 04-2011/0303304-7
Objeto: Aquisição de Transmissor de Pressão.
Engº Joaquim Ignácio da Costa Neto, Diretor Superintendente
do Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto -
DAERP, no uso das atribuições que lhes são conferidas por
Lei, torna publico que Homologou o Procedimento Licitatório
e Adjudicou o objeto à empresa:
SMAR COMERCIAL LTDA., com sede na Rua Fioravante
Sicchieri nº 643, no Município de Sertãozinho - Estado de
São Paulo, no valor total de R$ 18.760,00.

Ribeirão Preto, 15 de abril de 2011
ENGº JOAQUIM IGNÁCIO DA COSTA NETO

Superintendente - DAERP
DAERP/C.A.

Daerp
Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto

Abertura das Propostas
Lote Horário/Data
01 Dia 02.05.2011 às 08h00.
Início da Disputa de Preços
Lote Horário/Data
01 Dia 02.05.2011 a partir das 08h30m.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-
e.com.br ou gratuitamente na íntegra somente para consulta
através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011
MARCO ANTONIO DOS SANTOS

Secretário Municipal da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0089/2011-7

Objeto: Registro de preços para aquisição de uniformes para
vigias, conforme descrito no Edital e em seus anexos.
Valor Estimado: R$ 37.914,90 (trinta e sete mil, novecentos
e catorze reais e noventa centavos).
Recebimento das Propostas
Lote Horário/Data
01 ao 04 Do Dia 18.04.2011 ao Dia 1º.05.2011.
Abertura das Propostas
Lote Horário/Data
01 ao 04 Dia 02.05.2011 às 08h00.
Início da Disputa de Preços
Lote Horário/Data
01 Dia 02.05.2011 a partir das 08h30m.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-
e.com.br ou gratuitamente na íntegra somente para consulta
através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011
MARCO ANTONIO DOS SANTOS

Secretário Municipal da Administração

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Dispensa de Licitação

nº 0535-2011-4
Ratificada a Dispensa de Licitação, nos termos do Artigo 24
Inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, com redação dada pela
Lei Federal 8.883/94.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros
destinados à alimentação dos animais do Bosque Zoológico
Fábio Barreto.
Contratadas:
Mapa Comercial e Distribuidora Ltda R$ 2.992,50
Iturama Comércio de Alimentos Ltda R$ 5.532,60
Prazo: 03 meses.
Dotação Orçamentária:
3.3.90.30.00 547 01.110.00 18.541.1502.2.0891.
Processo: 0535/2011-4.

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2011
MARCO ANTONIO DOS SANTOS

Secretário Municipal da Administração

UE 02.06.30

JULGAMENTO - CONVITE DE PREÇOS 01/2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil,
conforme especificações previstas no Anexo I - Especifica-
ções Serviços e Anexo II - Minuta de Contrato.
Resolve a Comissão de Licitações, julgar e classificar as pro-
postas das participantes, na seguinte ordem:
1ª CAETANO & MAIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA-ME, com menor proposta apresentada no valor total
de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais);
2ª INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓ-
CIOS LTDA, com proposta apresentada no valor total de R$
79.560,00 (setenta e nove mil quinhentos e sessenta reais);

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, conforme artigo 5º da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela
Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, vem justificar o
pagamento fora da ordem cronológica de suas inexigibilidades
e com recursos não vinculados abaixo relacionados:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - Liq. 5569,
5571, 5572 e 5570, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELEGRAFOS - Liq. 8039 e POLICARD SYSTEMS E
SERVIÇOS LTDA - Liq. 7738, 7736, 7723 e 7892.

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2011

BICHINHOS & BICHANOS COMÉRCIO DE PROD. VETERI-
NÁRIOS LTDA-ME - Liq. 6786.

Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011

Justificativa: Publicação no DOM, serviço de postagem, va-
le alimentação e atendimento veterinário, pois a interrupção
dos mesmos acarretaria prejuízos aos munícipes.

MANOEL SARAIVA
Secretário Municipal da Fazenda

UE 02.05.40

Fazenda
Secretaria Municipal da Fazenda
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Secretaria Municipal da Saúde

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Autorizo a publicação do(s) documento(s) abaixo discrimina-
do(s):
- INDEFERIMENTO da solicitação de CANCELAMENTO da
Licença de Funcionamento - CEVS nº 354340218-109-000083-
1-1 - CNAE 1099-6/05, expediente interno nº 17.2008.000166.6,
Protocolo nº 004272/2010, razão social: ADEMAR MENEZES
JUNIOR-ME - 08898383/0001-79, sito a Rua Otto Benz, nº
544, Nova Ribeirânia, por continuar a realizar a atividade re-
ferente ao CNAE.
- CANCELAMENTO do Cadastro Estadual de Vigilância Sa-
nitária- CEVS nº 354340218-863-003158-1-8, constante do
expediente interno nº 17 1999 001317 5, razão social: NEL-
SON COELHO ARAÚJO - CPF nº 343.940.018/20, sito a
Rua João Penteado, nº 900, por encerrar as atividades nesse
local. ARQUIVE-SE.
- CANCELAMENTO do Cadastro Estadual de Vigilância Sa-
nitária - CEVS nº 354340218-863-002450-1-1, constante do
expediente interno nº 17 98 000914-0, razão social: JOSÉ
TADEU FERREIRA - CPF nº 981.334.468/72, sito a Rua
João Penteado, nº 900, por encerrar as atividades no local.
ARQUIVE-SE.
- CANCELAMENTO a pedido da solicitação de Licença de
Funcionamento e do Cadastro Estadual de Vigilância Sani-
tária - CEVS nº 354340218-472-001750-1-3, constante do
expediente interno nº 17 2008 000542 4, razão social: MUL-
TIPLIX COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA-ME - CNPJ
Nº 09575057/0001-93, por encerrar as atividades.
- CANCELAMENTO do cadastro Estadual de Vigilância Sa-
nitária - CEVS nº 354340218-863-000973-1-4, referente à
atividade de vacinação, constante do expediente interno nº
17 2007 000432 8, razão social: UNIMED DE RIBEIRÃO
PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ
nº 045.232.246/0004-70, sito a Rua Marcondes Salgado, nº
510, por encerrar as atividades nesse local.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Dr. Stênio José Correia Miranda, Secretário Municipal da
Saúde de Ribeirão Preto, no uso de suas atribuições, em
cumprimento à Lei 5972/91 e ao Decreto Municipal 072/95 e
atendendo à solicitação das Associações de Moradores,
CONVOCA as reuniões abaixo relacionadas, com o fim es-
pecial de eleger componentes da Comissão Local de Saúde
da USF “Herbert de Souza - Betinho” (Ribeirão Verde), si-
tuada à Rua João Toniolli, 3461. Fone: 3996-2100.
INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DAS ASSOCIA-
ÇÕES DE MORADORES:
Indicação de 03 titulares e 03 suplentes - dia 19 de maio de
2011 - às 15:00 horas, na USF Ribeirão Verde.
INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS SERVIDO-
RES:
Escolha de 05 titulares e 05 suplentes - dia 20 de maio de
2011 - das 07:00 às 14:00 horas na USF Ribeirão Verde, com
apuração dos resultados às 14:30 horas.
ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS:
Escolha de 03 titulares e 03 suplentes - dia 23 de maio de
2011 - das 08:00 às 14:00 horas na USF Ribeirão Verde, com
apuração dos resultados às 14:30 horas.
As pessoas maiores de dezoito (18) anos residentes na área
de atuação da USF Ribeirão Verde poderão candidatar-se,
de 18 de abril a 09 de maio de 2011, das 09:00 às 15:00
horas, na gerência da USF Ribeirão Verde.
Poderão votar as pessoas maiores de dezesseis (16) anos
residentes na área de atuação da USF Ribeirão Verde.
O Processo eleitoral é regulamentado pelo Regimento Interno
das Comissões Locais de Saúde - Decreto Municipal 72/95.
Ficam nomeados como representantes da Comissão
Eleitoral: Dr. Guilherme Gonçalves Conceição, Sr. Luis
Antônio França e Enfª Luiza Maria Alonso Soller.

Ribeirão Preto, 12 de abril de 2011
DR. STÊNIO JOSÉ CORREIA MIRANDA

Secretário Municipal da Saúde
UE 02.09.10

- CANCELAMENTO, a pedido, da solicitação de Licença de
Funcionamento e do Cadastro Estadual de Vigilância Sani-
tária - CEVS nº 354340218-472-000162-1-7, constante do
expediente interno nº 17 2007 000432 8, razão social: W. A.
QUALITY EXPRESS CONVENIÊNCIAS LTDA - CNPJ nº 08.
947.528/0001-84, sito a Avenida Dr. Francisco Junqueira,
3030. ARQUIVE-SE.
- CANCELAMENTO - da Solicitação de Licença de Funciona-
mento e do Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária nº
09.575.057/0001-93, constante do expediente interno nº 17
2008 000542 4, razão social: MULTIPLIX COMÉRCIO DE
CHOCOLATES LTDA-ME - CNPJ nº 09.575.057/0001-03,
sito a Av. Coronel Fernando Leite, nº 1540. ARQUIVE-SE.
- CANCELAMENTO do Cadastro Estadual de Vigilância Sa-
nitária - CEVS nº 354340218-105-000021-1-9, constante do
expediente interno nº 17.1994.000021-1-9, razão social: IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES BIMBO LTDA-ME
- CNPJ nº 047.048.038/0001-06, sito a Rua Padre Euclides,
nº 877, por encerrar as atividades nesse local.
- INDEFERIMENTO da solicitação de Licença de Funciona-
mento, constante do expediente interno nº 17 2004 00475-3,
razão social ADEMIR PEREIRA DA SILVA MERCEARIA-
ME, sito a Rua Abílio Sampaio, nº 114, por encerrar as ativi-
dades nesse local. ARQUIVE-SE.
- INDEFERIMENTO da solicitação de Licença de Funciona-
mento, constante do expediente interno nº 17 2010 001282-
0, razão social: MAP COSTA-ME - CNPJ nº 12837010/0001-
65, sito a Rua Ataulfo Alves, nº 468, por encerrar as ativida-
des. ARQUIVE-SE.
- CANCELAMENTO - Cadastro Estadual de Vigilância Sani-
tária - CEVS nº 354340218-360-000064-0-8, referente à cap-
tação, tratamento e distribuição de água - sistema alternati-
vo, constante do expediente interno nº 17 2007 000640 1,
razão social: SOCIEDADE PAULISTA DE DISTRIBUIÇÃO
EPP-LTDA - CNPJ nº 8973619/0004-69, sito a Rua João
Bim, nº 1000, por não utilizar a água do poço tubular para
consumo humano.
- DESATIVAMENTO do Cadastro Estadual de Vigilância Sa-
nitária - CEVS nº 354340218-360-000052-2-3, referente à
captação, tratamento e distribuição de água - Sistema Alter-
nativo, constante do expediente interno nº 164/2005, razão
social: ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL ALBERT SABIN -
CNPJ nº 64930290/0001-55, sito a Rua José Curvelo da
Silveira Jr, nº 110.
- CANCELAMENTO -Cadastro Estadual de Vigilância Sani-
tária - CEVS nº 4007270001-74, constante do expediente in-
terno nº 17.2000001365.4, constante do expediente interno
nº 17.2000.001365.4, razão social: GVR MARQUES SOR-
VETES-ME - CNPJ nº 04007272/0001-74, sito a Rua Florêncio
de Abreu, nº 580. Por encerrar as atividades nesse local.
- NOTIFICAÇÃO do Auto de Imposição de Penalidade de
Multa nº 06281, de 04/04/2011, no valor de R$ 3.000,00 (treis
mil reais), decorrente do Auto de Infração nº 10735, de 24/01/
2011,de acordo com o art. 128, § único, em nome de BE-
NEDITO JOSÉ DE CASTRO - CPF nº 746.914.658/04, sito a
Travessa Rochedo nº 95, por infringir o artigo 331, do regu-
lamento aprovado pelo Decreto 12.342/78, combinado com
os artigos 12, 15,110 e 120 da Lei 10.083/98,
- CANCELAMENTO-Cadastro Estadual de Vigilância Sanitá-
ria - CEVS nº 354340218-865-000567-1-5, constante do ex-
pediente interno nº 17.2002.000024.8, em nome de PAULA
STROPA FERREIRA SHIMIZU - CNPJ Nº 275.260.958/29,
encerrou as atividades nesse local.
- CANCELAMENTO - Cadastro Estadual de Vigilância Sani-
tária - CEVS nº 354340218-464-000208-1-8, constante do
expediente interno nº 17.2009.000317.3, em nome de F. G.
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓ-
GICOS LTDA- CNPJ nº 076106180001-12, CEVS incorreto
no SIVISA.
- CANCELAMENTO, a pedido, do Cadastro Estadual de Vigi-
lância Sanitária - CEVS 354340218-477-000451-1-0 e da Li-
cença de Funcionamento do estabelecimento TIAGO LUQUE-
ME, CNPJ nº 08.919.685/0001-86, localizado na Avenida 1º
de maio, nº 1300.
- CANCELAMENTO da solicitação de licença de funciona-
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mento, constante do expediente interno nº 17/1999-000127-
4, em nome de DALVA APARECIDA CHIARELLI-ME -
CNPJ nº 02.909.868/0001-56, a atividade exercida está isen-
ta de licença de funcionamento ou cadastro desta vigilância,
conforme Portaria CVS nº 16/03. ARQUIVE-SE.
- CANCELAMENTO - Cadastro Estadual de Vigilância Sani-
tária - CEVS nº 354340218-960-000548-2-8, constante do
expediente interno nº 17 2001 000304-0, em nome de ES-
TER FRANCISCA GOMES MORELLI - CPF nº 223.230.311/
04, Rua Abílio Sampaio, nº 117, sala 01, encerrou as ativida-
des nesse local.
- ARQUIVAMENTO do expediente interno 17 97 000643 2,
em nome de PAULO VITAL E TOSTES LTDA - sito a Rua
Abílio Sampaio, nº 350, Vila Virginia, encerrou as atividades.
- CANCELAMENTO - Cadastro Estadual de Vigilância Sani-
tária - CEVS nº 354340218-863-003996-1-2, constante do
expediente interno nº 17 2008 000253 0, em nome de YAM-
BA CARLA LARA PEREIRA - CPF 213.085.078/28, sito a
Rua Candido Portinari, nº 08, referente a descrição de equi-
pamento de raio X odontológico Intra-oral da Marca FUNK,
modelo RX 10, série nº 2534, por encerrar as atividades nes-
se local.
- CANCELAMENTO - Cadastro Estadual de Vigilância Sani-
tária - CEVS nº 354340218-477-000437-1-0, constante do
expediente interno nº 17 2006 000233 0, em nome de REAL
LAB. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓ-
RIOS LTDA-EPP - CNPJ nº 067.440.859/0001-92, sito a Av.
Portugal, 357, por alteração de atividade.
- CANCELAMENTO - Cadastro Estadual de Vigilância Sani-
tária - CEVS nº 354340218-863-002041-1-0, constante do
expediente interno nº 17 2006 000039 7, em nome de NÚ-
CLEO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - CNPJ nº
001.855.799/0002-41, sito a Av. Dom Pedro I, nº 521, encer-
rou as atividades nesse local.
- CANCELAMENTO-Cadastro Estadual de Vigilância Sanitá-
ria - CEVS nº 354340218-561-001133-2-8, constante do ex-
pediente interno nº 17 2000 001856 7, Razão Social: ALI
YOUSSEF HAMIN MINIMERCADO-ME - CNPJ nº 38.800.
736/0001-17, localizado na Rua Niterói, nº 1169, encerrou as
atividades nesse local.

DRA. VÂNIA CANTARELLA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária

UE 02.09.20

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2011
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, no uso de suas atri-
buições legais, torna público que realizará, através do Insti-
tuto Nacional de Educação Cetro - INEC, Concurso Público
para provimento de 08 vagas dos cargos do quadro perma-
nente dos Servidores Públicos do Município de Ribeirão
Preto, instituídos pelas Leis  Complementares nº 361/94 e nº
2410/10 e seus anexos, publicada no Diário Oficial em 12/07/
1994, bem como suas Alterações, Legislações Complemen-
tares e/ou Regulamentadoras, para seu quadro de pessoal,
observados os termos da legislação vigente.
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas
nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante
deste Edital e seus anexos.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas,
pelo Regime Jurídico Estatutário, nos cargos atualmente va-
gos e dos que vagarem, bem como para formação de cadas-
tro de reserva, dentro do prazo de validade de 02 (dois) anos,
prorrogável uma única vez, por igual período, a contar da
data da homologação do certame, a critério da Prefeitura de
Ribeirão Preto.
1.1.1. Por cadastro de reserva, entenda-se o conjunto de
candidatos aprovados e relacionados na listagem que con-
tém o resultado final do certame. O cadastro de reserva so-
mente será aproveitado mediante a abertura de novas va-

gas, ou substituições, observado o prazo de validade do pre-
sente Concurso Público.
1.1.2. Todo o processo de execução deste Concurso Públi-
co, com as informações pertinentes, estará disponível no
endereço eletrônico www.institutocetro.org.br.
1.1.3. Todos os atos oficiais relativos ao Concurso serão pu-
blicados no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto e no
endereço eletrônico www.institutocetro.org.br.
1.2. Os candidatos aprovados e empossados submeter-se-
ão ao estágio probatório, conforme art. 19 da Lei nº 3181/76
e suas alterações.
1.2.1. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no
quadro permanente dos Servidores Públicos do Município de
Ribeirão Preto, pertencerão ao Regime Jurídico Estatutário
instituído pela Lei Complementar nº 140/92 e reger-se-ão
pelas disposições da Lei 3181/76 e das Leis Complementa-
res nº 361/94 e nº 2410/10 e seus anexos, publicada no Diá-
rio Oficial do Município em 12/07/1994, bem como suas Alte-
rações, Legislações Complementares e/ou Regulamentado-
ras e pelas demais normas legais.
1.2.2. Os aprovados e nomeados para prover cargos deste
concurso, cumprirão jornada de trabalho de 20 (vinte) e 40
(quarenta) horas semanais dependendo do cargo pretendi-
do, conforme exposto na Tabela l, Capítulo l - Das Disposi-
ções Preliminares, do presente Edital.
1.2.3. O número de vagas ofertadas no Concurso Público po-
derá ser ampliado durante o prazo de validade do Certame,
desde que haja dotação orçamentária própria disponível e
vagas em aberto aprovadas por Lei.
1.3. A descrição sintética e as atribuições típicas dos cargos
estão especificadas nos ANEXOS lI e lll respectivamente,
deste Edital.
1.4. Todas as etapas constantes neste Edital serão realiza-
das observando-se o horário oficial de Brasília/DF.
1.5. Os códigos de cargos, cargos, requisitos mínimos exigi-
dos, a quantidade de vagas, salário, carga horária semanal
e a taxa de inscrição são os estabelecidos na Tabela I, Ca-
pítulo l - Das Disposições Preliminares, deste Edital, espe-
cificada abaixo:

TABELA I
CÓDIGO CARGOS REQUISITOS MÍNIMOS Nº DE SALÁRIO CARGA TAXA DE

EXIGIDOS  VAGAS HORÁRIA INSCRIÇÃO
SEMANAL

101 Bibliotecário Graduação em nível 01 R$ 2.439,14 20
102 Contador Superior com o devido 01 R$ 2.439,14 20
103 Engenheiro Civil reconhecimento do 01 R$ 2.439,14 20
104 Engenheiro Agrimensor Ministério da Educação 01 R$ 2.439,14 20
105 Engenheiro Agrônomo e registro profissional 01 R$ 2.439,14 20 R$ 50,00
106 Engenheiro Eletricista na Entidade de 01 R$ 2.439,14 20
107 Arquiteto Classe, se o caso, 01 R$ 2.439,14 20

amparado na forma
da Legislação pertinente

a cada formação.
108 Fiscal Fazendário Graduação em nível

Superior com o devido 01 R$ 4.878,27 40
reconhecimento do

Ministério da Educação

II - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO
CARGO
2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são os
especificados a seguir:
2.1.1. cumprir na íntegra as determinações previstas no Edi-
tal de abertura do Concurso Público;
2.1.2. ter sido aprovado e classificado no Concurso Público;
2.1.3. ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada
pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses,
conforme disposto nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da
Constituição Federal, e do Decreto Federal nº 72.436/72;
2.1.4. ter, na data de nomeação, idade igual ou superior a 18
(dezoito) anos;
2.1.5. no caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço
Militar;
2.1.6. estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1.7. ter aptidão física e mental para o exercício do cargo;
2.1.8. atender às condições especiais previstas em Lei;
2.1.9. possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o
cargo, conforme especificado na Tabela I, constante do Ca-
pítulo I - Das Disposições Preliminares, deste Edital;
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2.1.10. Não ter sofrido, no exercício da função pública, pe-
nalidade incompatível com nova investidura em cargo ou
emprego público.
III - DAS INSCRIÇÕES
3.1. Somente será admitida inscrição via Internet, no ende-
reço eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.org.br),
no período de 02 a 22 de Maio de 2011, iniciando-se às 10h
do dia 02 de Maio de 2011, e encerrando-se, impreterivel-
mente, às 23h59min do dia 22 de Maio de 2011, observado
o horário oficial de Brasília/DF, os itens estabelecidos no Ca-
pítulo II - Dos Requisitos Básicos para Investidura no Cargo.
3.1.1. As provas serão aplicadas na cidade de Ribeirão Pre-
to/SP, salvo se necessário, em decorrência do número de
candidatos inscritos excederem à oferta de lugares adequa-
dos existentes nas escolas da cidade de Ribeirão Preto/SP,
o Instituto Cetro reserva-se ao direito de alocá-los em cida-
des próximas determinadas para aplicação das provas, não
assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto
ao transporte e alojamento desses candidatos.
3.2. O candidato que desejar realizar sua inscrição deverá
efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto
bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento
para o dia 23 de Maio de 2011, que estará disponível no en-
dereço eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.org.
br), até às 12 (doze) horas do dia 23 de Maio de 2011 e de-
verá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição,
após a conclusão do preenchimento do formulário de solici-
tação de inscrição on-line.
3.3. Não serão aceitas inscrições pagas por depósito em
caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência ou depó-
sito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, condicio-
nais e/ou extemporâneas ou por quaisquer outras vias que
não as especificadas neste Edital.
3.4. Não será concedida isenção total ou parcial de taxa de
inscrição sob hipótese alguma.
3.5. Não haverá restituição do valor pago referente à taxa de
inscrição em hipótese alguma.
3.6. As inscrições somente serão acatadas após a compro-
vação do pagamento da taxa de inscrição na rede bancária,
conforme disposto no item 3.2. deste Edital.
3.6.1. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para
alteração de cargo, sob hipótese alguma, portanto, antes de
efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve
verificar atentamente o código do Cargo preenchido.
3.6.2. As informações prestadas no formulário de inscrição
on-line, são de inteira responsabilidade do candidato, ainda
que feitas com o auxílio de terceiros, cabendo à Prefeitura
de Ribeirão Preto e ao Instituto Cetro, o direito de excluir
do Concurso Público aquele que preenchê-lo com dados in-
corretos, bem como aquele que prestar informações inve-
rídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. O
não preenchimento dos dados corretamente, poderá impli-
car no cancelamento da inscrição.
3.6.3. A inscrição implicará a completa ciência e tácita acei-
tação das normas e condições estabelecidas neste Edital,
sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento.
3.6.4. A apresentação dos documentos e das condições exi-
gidas para participação no referido Concurso será feita por
ocasião da nomeação, sendo que a não apresentação impli-
cará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
3.6.5. O candidato poderá se inscrever em mais de um Car-
go, verificando atentamente antes de efetuar a sua inscrição,
o período de realização das provas estabelecidas no Capítu-
lo V.
3.6.6. Em caso de mais de uma inscrição, segundo item
3.6.5., deste Capítulo, e constatada coincidência na data e
horário de realização das provas, o candidato deverá optar
por uma das inscrições realizadas, sendo considerado para
todos os efeitos, ausente nas demais.
3.6.7. Na ocorrência de fatos previstos no item 3.6.6. deverá
o candidato, para realização das provas, respeitar o local em
que fora previamente alocado pelo Edital de convocação
para as provas, segundo sua opção de inscrição, não sendo
permitido realizá-las fora do local designado sob nenhuma
hipótese.

3.6.8. Ocorrendo a hipótese do item 3.6.6., não haverá res-
tituição parcial ou integral, sob qualquer circunstância, dos
valores pagos a título de taxa de inscrição.
3.7. O candidato não deficiente que necessitar de qualquer
tipo de condição especial para a realização das provas deve-
rá solicitá-la por escrito, até o encerramento das inscrições,
via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), ao Instituto Ce-
tro, aos cuidados do Departamento de Planejamento, iden-
tificando o nome do Concurso para o qual está concorrendo
no envelope, neste caso: “Prefeitura de Ribeirão Preto -
Edital 01/2011, Ref. SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPE-
CIAL”, localizado na Av. Paulista, 2001, 13º andar - CEP
01311-300 - Cerqueira César - São Paulo - Capital, informan-
do quais os recursos especiais necessários (materiais, equi-
pamentos etc.)
3.7.1. A solicitação postada após a data de encerramento
das inscrições (22 de Maio de 2011) será indeferida.
3.7.2. A solicitação de condições especiais será atendida
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
3.7.3. O candidato que não realizar a solicitação estabelecida
no item 3.7, durante o período de inscrição, não terá a prova
e as condições especiais providenciadas, seja qual for o mo-
tivo alegado.
3.7.4. Para efeito do prazo de recebimento da solicitação por
SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), estipulado no item
3.7, deste Capítulo, serão considerados 5 (cinco) dias corri-
dos após a data de término das inscrições.
3.8. A candidata que tiver a necessidade de amamentar
durante a realização das provas, deverá levar um acompa-
nhante, sendo este indicação de sua inteira responsabilida-
de, cuja pessoa deverá possuir maioridade legal e permane-
cer em sala reservada para essa finalidade, sendo responsá-
vel pela guarda da criança.
3.8.1. Durante o período em que a candidata estiver ama-
mentando, ela deverá permanecer no local designado pela
Coordenação para este fim e, ainda, na presença de um fis-
cal, respeitando todas as demais normas estabelecidas nes-
te Edital.
3.8.2. O acompanhante que ficará responsável pela criança,
também deverá permanecer no local designado pela Coor-
denação, e se submeterá a todas as normas constantes des-
te Edital, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrô-
nico e celular.
3.8.3. A candidata, nesta condição, que não levar acompa-
nhante, não realizará as provas.
3.8.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação
em favor da candidata.
3.9. O candidato deverá obrigatoriamente indicar, no ato da
inscrição, o código do cargo, conforme Tabela I, Capítulo l
- Das Disposições Preliminares,  item 1.5., bem como en-
dereço completo e correto, inclusive com a indicação do CEP.
3.9.1. O Edital de Convocação, que constará a relação dos
candidatos que realizarão as provas, será divulgado no
endereço eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.
org.br), na data provável de 20 de Junho de 2011.
3.10. Os candidatos inscritos NÃO deverão enviar cópia de
documento de identidade, sendo de responsabilidade exclu-
siva dos candidatos os dados cadastrais informados no ato
de inscrição, sob as penas da Lei.
3.11. O Instituto Cetro e a Prefeitura de Ribeirão Preto não
se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet
não recebidas por motivos de ordem técnica dos computado-
res, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência de dados.
3.12. A partir do dia 04 de Junho de 2011, o candidato de-
verá conferir, no endereço eletrônico do Instituto Cetro,
www.institutocetro.org.br, se os dados da inscrição efetuada
via Internet foram recebidos, e se o valor da inscrição foi pa-
go. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato
com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do Insti-
tuto Cetro, (11) 3146-2777, para verificar o ocorrido, no ho-
rário das 8h às 19h (horário oficial de Brasília/DF), exceto
domingos e feriados.
3.13. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não
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atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.
IV - DA INSCRIÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se
inscrever neste Concurso Público, desde que as atribuições
do Cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência
que possuem, conforme estabelecido no Decreto Federal nº
3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº
5.296, de 02/12/2004.
4.2. A reserva legal de vagas dos candidatos com deficiên-
cia(s), está em conformidade com o disposto na Lei Comple-
mentar Nº 361/94.
4.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se
enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º, do De-
creto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto
Federal nº 5.296, de 02/12/2004.
4.4. Os candidatos inscritos como pessoas com deficiência,
ao término das inscrições, serão relacionados pelo Instituto
Cetro e encaminhados à Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto que, através da Comissão específica, procederá aná-
lise, enquadramento legal e verificação de compatibilidade
com o cargo almejado, podendo para tanto convocar inscri-
tos e solicitar exames que forem necessários.
4.4.1. Será eliminado da lista de deficientes, o candidato cuja
deficiência, assinalada na ficha de inscrição, não se consta-
te, devendo este constar apenas da lista de classificação ge-
ral de aprovados.
4.4.2. Será eliminado do Concurso Público, o candidato cuja
deficiência assinalada na ficha de inscrição seja incompatí-
vel com o Cargo pretendido.
4.5. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho
do candidato com deficiência obedecerá ao disposto no De-
creto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, artigos 43 e 44, altera-
do pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.
4.6. As pessoas com deficiência participarão deste Concur-
so Público em igualdade de condições com os demais candi-
datos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e
critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das
provas e à nota mínima exigida para aprovação.
4.7. No ato da inscrição, o candidato com deficiência, que
necessite de condição especial para realização das provas,
deverá requerê-la, informando quais os recursos especiais
necessários (materiais, equipamentos, intérprete de Libras,
intérprete para leitura labial,  prova braile, ampliada, ou o au-
xílio de ledor).
4.8. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deve-
rá especificar, na Ficha de Inscrição, a sua deficiência.
4.8.1. Durante o período das inscrições, ou seja, de 02 a 22
de Maio de 2011, o candidato deverá encaminhar, via
SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), sob pena de indefe-
rimento da sua condição de pessoa com deficiência, ao
Instituto Cetro, aos cuidados do Departamento de Planeja-
mento de Concursos, localizado na Av. Paulista, 2001, 13º
andar - Cerqueira César - São Paulo - SP, CEP 01311- 300,
identificando o nome do Concurso para o qual está concor-
rendo no envelope, neste caso: “Prefeitura de Ribeirão
Preto - Edital 01/2011, Ref. LAUDO MÉDICO”, e as solici-
tações necessárias a seguir:
4.8.1.1. Cópia do Laudo Médico assinado por Médico devida-
mente inscrito no Conselho Regional de Medicina e que nele
conste, para fins comprobatórios, o número de registro do
Médico na referida entidade de classe atestando a espécie e
o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de
Doença - CID, bem como, a provável causa da deficiência, in-
clusive para assegurar a previsão de adaptação da sua pro-
va, informando também, o seu nome, o número do documen-
to de identidade (RG), a opção de Cargo e Código do Cargo.
a) são condições especiais: prova ampliada, prova Braile,
solicitação de ledor, intérprete de Libras, interprete para lei-
tura labial, mobiliário especial.
b) o candidato com deficiência(s) que necessitar de tempo
adicional para a realização das provas, além do envio da do-
cumentação indicada deste item, deverá encaminhar solici-
tação, por escrito, até o término das inscrições, 22 de Maio
de 2011, com justificativa acompanhada de parecer emitido

por especialista da área de sua deficiência.
4.8.1.2. A indicação da condição especial e os recursos ne-
cessários para a realização da prova, quando for o caso, bem
como o nome completo do candidato, o Cargo pretendido e
o nome do Concurso Público para o qual está concorrendo;
4.9. O candidato que não atender, dentro do prazo do pe-
ríodo das inscrições, aos dispositivos mencionados nos itens
4.7, 4.8 e seus subitens, não terá a condição especial aten-
dida ou não será considerado pessoa com deficiência, seja
qual for o motivo alegado.
4.10. As vagas definidas no item 4.2 que não forem providas
por falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público
ou por não enquadramento como pessoa com deficiência na
perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos,
com estrita observância da ordem classificatória.
4.11. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem
pessoa com deficiência, se aprovados no Concurso Público,
terão seus nomes publicados na lista geral dos aprovados e
em lista à parte.
V - DAS PROVAS
5.1. O Concurso Público constará das seguintes provas e
respectivo número de questões:

CARGOS TIPO DE PROVA CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES
Bibliotecário

Contador
Engenheiro Civil

Engenheiro Agrimensor Objetiva Conhecimentos 50
Engenheiro Agrônomo Específicos
Engenheiro Eletricista

Arquiteto
Fiscal Fazendário

5.2. As Provas Objetivas constarão de questões objetivas de
múltipla escolha, terão uma única resposta correta e versa-
rão sobre os conteúdos programáticos contidos no ANEXO
I, deste Edital e serão de caráter eliminatório e classificatório.
5.3. A referida Prova Objetiva será avaliada conforme os cri-
térios estabelecidos nos Capítulos VII, deste Edital.
VI - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
6.1. As Provas serão realizadas no Município de Ribeirão
Preto/SP na data prevista de 03 de Julho de 2011, em locais
e horários a serem comunicados oportunamente no Edital de
Convocação para as Provas Objetivas a ser publicado no
Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto e pela Internet
no endereço eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.
org.br), observado o horário oficial de Brasília/DF.

PARA OS CARGOS DATA DA PROVA/
PERÍODO DE APLICAÇÃO

Bibliotecário, Contador,
Engenheiro Civil, 03/07/2011

Engenheiro Agrimensor, DOMINGO
Engenheiro Agrônomo, PERÍODO DA MANHÃ
Engenheiro Eletricista

e Arquiteto
Fiscal Fazendário 03/07/2011

DOMINGO
PERÍODO DA TARDE

6.1.1. As provas serão aplicadas na cidade de Ribeirão Pre-
to/SP, salvo se necessário, em decorrência do número de
candidatos inscritos excederem à oferta de lugares adequa-
dos existentes nas escolas da cidade de Ribeirão Preto/SP,
o Instituto Cetro reserva-se ao direito de alocá-los em cida-
des próximas determinadas para aplicação das provas, não
assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto
ao transporte e alojamento desses candidatos.
6.1.2. Ao candidato só será permitida a participação nas
provas, na respectiva data, horário e local constante no Edi-
tal de Convocação publicado no Diário Oficial do Município
de Ribeirão Preto ou no endereço eletrônico do Instituto
Cetro (www.institutocetro.org.br).
6.1.3. Não será permitida, em hipótese alguma, realização
das provas em outra data, horário ou fora do local designado.
6.1.4. Será de responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento e consulta para verificar o seu local de prova.
6.2. Os eventuais erros de digitação de nome, número de do-
cumento de identidade, sexo, data de nascimento, etc. deve-
rão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas em
formulário específico.



Diário Oficial1010101010 Sexta-feira, 15 de Abril de 2011RIBEIRÃO PRETO - SP

6.6.1. O candidato que estiver portando equipamento eletrô-
nico, como os indicados no item 6.6., deverá desligá-lo, per-
manecendo nesta condição até a saída do candidato do local
de realização das provas, sendo que o Instituto Cetro não
se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização
das provas, nem por danos neles causados.
6.6.2. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de
equipamento eletrônico durante a realização das Provas
Objetivas, o candidato será automaticamente eliminado do
Concurso.
6.7. Durante a realização das provas, não será permitida ne-
nhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candi-
datos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impres-
sos ou quaisquer anotações.
6.8. Não será admitido, durante as provas, o uso de boné,
lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que cubra
as orelhas do candidato.
6.9. Quanto às Provas Objetivas:
6.9.1. Para a realização das Provas Objetivas, o candidato
lerá as questões no caderno de questões e marcará suas
respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica
de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único docu-
mento válido para correção.
6.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas,
nem questões que contenham mais de uma resposta, mes-
mo que uma delas esteja correta, emendas ou rasuras, ainda
que legível.
6.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo
reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca
poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desem-
penho do candidato.
6.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a
Folha de Respostas, pois será o único documento válido
para a correção.
6.11. A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro)
horas, incluído o tempo para preenchimento da Folha de
Respostas da Prova Objetiva, para TODOS os Cargos.
6.11.1. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá reti-
rar-se da sala antes de decorridas 2 (duas) horas de perma-
nência mínima na sala de aula.
6.11.2. O candidato somente poderá levar o Caderno de
Questões, faltando 60 (sessenta) minutos para o término do
horário estabelecido para o fim da prova, desde que o can-
didato permaneça em sala, até este momento, deixando com
o fiscal da sala a sua Folha de Respostas, que será o único
documento válido para a correção.
6.12. As Folhas de Respostas dos candidatos serão perso-
nalizadas, impossibilitando a substituição.
6.13. Será automaticamente excluído do Concurso Público o
candidato que:
6.13.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou
fora dos locais ou horários pré-determinados.
6.13.2. Não apresentar o documento de identidade exigido
no item 6.3, alínea “b”, deste Capítulo;
6.13.3. Não comparecer a quaisquer das provas, seja qual
for o motivo alegado;
6.13.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamen-
to do fiscal ou antes do tempo mínimo de permanência, esta-
belecido no item 6.11.1, deste Capítulo, seja qual for o motivo
alegado;
6.13.5. For surpreendido em comunicação com outro candi-
dato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer
outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo
realizada, ou utilizando se de livros, notas, impressos não
permitidos, calculadora ou similar;
6.13.6. For surpreendido portando agenda eletrônica, bip,
gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digi-
tais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman
e/ou equipamentos semelhantes, bem como protetores auri-
culares;
6.13.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
6.13.8. Não devolver a Folha de Respostas cedida para rea-
lização das provas;
6.13.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos

6.2.1. Caso haja inexatidão em informação relativa à opção
de cargos, o candidato deverá entrar em contato com o SAC
- Serviço de Atendimento ao Candidato - do Instituto Cetro,
antes da realização das provas, pelo telefone (11) 3146-
2777, no horário das 08h às 19h (horário oficial de Brasília/
DF), exceto domingos e feriados.
6.2.1.1. Caso o erro constatado tenha sido motivado por
preenchimento incorreto por parte do candidato, não será
efetuada a correção, sob hipótese alguma.
6.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para
a prova com antecedência mínima de 60 minutos, munido de:
a) Comprovante de inscrição;
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir:
cédula oficial de identidade; carteira e/ou cédula de identida-
de expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Ar-
madas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações
Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certi-
ficado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade for-
necidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei
Federal valem como documento de identidade (CRQ, OAB,
CRC, CRA, CRF, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação -
CNH (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).
c) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº
02 e borracha macia.
6.3.1. Os documentos apresentados deverão estar em per-
feitas condições, de forma a permitir a identificação do candi-
dato com clareza.
6.3.2. O comprovante de inscrição e o comprovante de paga-
mento não terão validade como documento de identidade.
6.3.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresen-
tar, no dia de realização das provas, documento de identida-
de original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência
em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias,
ocasião em que será submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital
em formulário próprio.
6.3.3.1. A identificação especial também será exigida do
candidato cujo documento de identificação apresente dúvi-
das relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
6.3.3.2. No dia da realização das provas, o Instituto Cetro
poderá submeter os candidatos à revista, por meio de detector
de metais.
6.3.4. Não serão aceitos como documentos de identidade:
certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de moto-
rista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcio-
nais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não
identificáveis e/ou danificados.
6.3.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identida-
de, ainda que autenticadas.
6.4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
6.5. No dia da realização das provas, na hipótese de o can-
didato não constar das listagens oficiais relativas aos locais
de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto
Cetro procederá à inclusão do referido candidato por meio
de preenchimento de formulário específico, mediante a apre-
sentação do comprovante de inscrição.
6.5.1. A inclusão de que trata o item 6.5. será realizada de for-
ma condicional e será confirmado pelo Instituto Cetro na
fase de julgamento das provas, com o intuito de se verificar
a pertinência da referida inclusão.
6.5.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata
o item 6.5., esta será automaticamente cancelada sem direi-
to a reclamação, independentemente de qualquer formalida-
de, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
6.6. No dia da realização das provas, não será permitido ao
candidato entrar e/ou permanecer no local de exame com ar-
mas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip,
gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celu-
lar, walkman, scanner, MP3 player, relógio digital, relógio
com banco de dados) e outros equipamentos similares, bem
como protetor auricular, sendo que o descumprimento desta
instrução implicará na eliminação do candidato, caracteri-
zando-se tentativa de fraude.
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ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinado-
res, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
6.13.10. Fizer anotação de informações relativas às suas
respostas fora dos meios permitidos;
6.13.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo,
portando a Folha de Respostas;
6.13.12. Não cumprir as instruções contidas no caderno de
questões e na Folha de Respostas;
6.13.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ile-
gais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qual-
quer etapa do Concurso Público.
6.14. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, esta-
tístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o
candidato utilizado procedimentos ilícitos, suas provas serão
anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concur-
so Público, sem prejuízo das medidas penais cabíveis.
6.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tem-
po previsto para a aplicação das provas em razão de afasta-
mento do candidato da sala de prova.
6.16. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação
da prova será de sua exclusiva responsabilidade.
6.17. Ocorrendo alguma situação de emergência, o candida-
to será encaminhado para atendimento médico local ou ao
médico de sua confiança. A equipe de coordenadores respon-
sáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for ne-
cessário.
6.18. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar
para atendimento médico ou hospitalar, este não poderá re-
tornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso.
6.19. No dia da realização das provas, não serão fornecidas,
por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou
pelas autoridades presentes, informações referentes ao con-
teúdo das provas e/ou critérios de avaliação/ classificação.
6.20. Quanto aos Cadernos de Questões, após a distribuição
destes e antes do início da prova, sob hipótese ainda que
remota, de ocorrência de falhas na impressão, haverá subs-
tituição dos cadernos com manchas, borrões e/ou qualquer
imperfeição que impeça a nítida visualização da prova.
6.20.1. Na hipótese, ainda que remota, de falta de cadernos
para substituição, será feita a leitura dos itens onde ocorre-
ram as falhas, utilizando-se um caderno completo.
6.21. A verificação de eventuais falhas no Caderno de Ques-
tões, mencionadas no item 6.20 e seu subitem, deste Capí-
tulo, deverá ser realizada pelo candidato, antes do início da
prova, após determinação do fiscal, não sendo aceitas recla-
mações posteriores.
6.22. Os gabaritos da Prova Objetiva, considerados como
corretos, serão divulgados no endereço eletrônico do Institu-
to Cetro (www.institutocetro.org.br), em data a ser comunica-
da no dia da realização das provas.
VII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS
7.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a
100 (cem) pontos.
7.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utiliza-
do o Escore Bruto.
7.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que
o candidato obtém na prova.
7.2.1. Para se chegar ao total de pontos, o candidato deverá
dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e multi-
plicar pelo número de questões acertadas.
7.3. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato
na Prova Objetiva.
7.4. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candi-
dato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cin-
quenta) pontos.
7.5. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será elimi-
nado do Concurso.
Vlll - DOS RECURSOS
8.1. Será admitido recurso quanto à divulgação dos gabari-
tos e ao resultado provisório.
8.2. Para recorrer o candidato deverá utilizar o endereço ele-
trônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.org.br) e seguir
as instruções ali contidas. Os recursos poderão ser interpostos
no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da:
8.2.1. Divulgação dos gabaritos oficiais do Concurso;

8.2.2. Divulgação do Resultado Provisório.
8.3. Os recursos interpostos que não se refiram especifica-
mente aos eventos aprazados não serão apreciados.
8.4. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamen-
tado e conter o nome do Concurso, nome do candidato, nú-
mero de inscrição, cargo e o seu questionamento.
8.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada
evento referido no item 8.1.
8.6. A interposição dos recursos não obsta o regular anda-
mento do cronograma do Concurso.
8.7. Não serão aceitos recursos interpostos por correspon-
dência (Sedex, AR, telegrama etc), fac-símile, telex, Internet
ou outro meio que não seja o estabelecido no item 8.2 deste
Capítulo.
8.8. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada,
será atribuído a todos os candidatos.
8.8.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro
das especificações, poderá, eventualmente alterar a classi-
ficação inicial obtida pelo candidato para uma classificação
superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifica-
ção do candidato que não obtiver nota mínima exigida para
aprovação.
8.8.2. Depois de julgados todos os recursos apresentados,
será publicado o resultado final do Concurso, com as altera-
ções ocorridas em face do disposto no item 8.8.1 acima, não
cabendo recursos adicionais.
8.9. Não serão apreciados os Recursos que forem apresen-
tados:
8.9.1. em desacordo com as especificações contidas neste
capítulo;
8.9.2. fora do prazo estabelecido;
8.9.3. sem fundamentação lógica e consistente; e
8.9.4. com argumentação idêntica a outros recursos.
8.10. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso,
recurso do recurso ou recurso de gabarito final definitivo.
8.11. A banca examinadora constitui última instância para
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual
não caberão recursos adicionais.
lX - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
9.1. A classificação final dos candidatos no Concurso Públi-
co será igual ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
9.2. Os candidatos serão classificados por ordem decres-
cente, da nota final, em lista de classificação.
9.3. Serão elaboradas duas listas de classificação: uma ge-
ral, com a relação de todos os candidatos, inclusive as pes-
soas com deficiência, e uma especial, com a relação apenas
dos candidatos com deficiência.
9.3.1. Serão publicados no Diário Oficial do Município de Ri-
beirão Preto apenas os resultados dos candidatos que logra-
ram classificação do Concurso.
9.3.2. O resultado geral do Concurso poderá ser consultado
no endereço eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.
org.br) pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da data de pu-
blicação da Classificação Final/Homologação.
9.4. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á
preferência sucessivamente ao candidato que:
9.4.1. Tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o úl-
timo dia de inscrição neste Concurso, conforme artigo 27, pa-
rágrafo único, do Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741/03;
9.4.2. Tiver a maior idade, para os candidatos não alcança-
dos pelo Estatuto do Idoso;
9.4.3. Tiver o maior número de filhos menores de 14 (quatorze)
anos até a data do último dia de inscrição;
9.4.4. Permanecendo um possível empate, será realizado
um Sorteio a cargo da Prefeitura de Ribeirão Preto, o qual
será realizado em local e data a serem comunicados, com 48
(quarenta e oito) horas de antecedência, pelo Diário Oficial
do Município de Ribeirão Preto, com a finalidade de que os
interessados possam acompanhá-lo. O não comparecimen-
to não implicará em prejuízo ao candidato, nem lhe dará
direito à reclamação posterior.
X - DA NOMEAÇÃO
10.1. Os candidatos aprovados serão convocados obedecen-
do à ordem classificatória por Cargo, observada a necessi-
dade e conveniência da Prefeitura de Ribeirão Preto, para
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o preenchimento das vagas existentes.
10.2. Os candidatos aprovados, conforme disponibilidade de
vagas, terão sua nomeação publicada na Diário Oficial do
Município de Ribeirão Preto.
10.2.1. No caso do candidato necessitar de deslocamento de
sua moradia, para posse, o ônus correspondente às despe-
sas de deslocamento e sua manutenção será de exclusiva
responsabilidade do candidato.
10.3. Além das disposições constantes no Capítulo II - Dos
Requisitos para Investidura no Cargo, deste Edital, o candi-
dato deverá atender às seguintes condições, quando de sua
nomeação:
a) submeter-se ao Exame Médico Admissional;
b) providenciar, a cargo da Prefeitura de Ribeirão Preto, os
exames complementares que se fizerem necessários à rea-
lização do Exame Médico Admissional (a relação dos exa-
mes será fornecida pela Prefeitura de Ribeirão Preto);
c) atender aos dispositivos referentes aos requisitos básicos
para investidura em Cargo Público.
10.4. Será vedada a posse de ex-servidor público demitido
ou destituído de cargo, nas situações previstas no Estatuto
dos Funcionários Públicos do Município de Ribeirão Preto ou
legislação correlata.
10.5. O candidato deverá apresentar, necessariamente, no
ato da nomeação, os seguintes documentos originais e res-
pectivas cópias legíveis, que ficarão retidas:
a) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadas-
trado;
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Cédula de Identidade - RG;
d) Título de Eleitor com o comprovante de estar quite com a
justiça eleitoral;
e) Comprovante de quitação com as obrigações militares, se
do sexo masculino;
f) Certidão de Nascimento, se solteiro, Certidão de Casa-
mento ou Escritura Pública de União Estável;
g) Certidão de Nascimento dos filhos;
h) Caderneta de Vacinação dos filhos com até 05 (cinco)
anos de idade;
i) Diploma de conclusão do Ensino Superior, conforme soli-
citado no requisito mínimo, devidamente registrado pelo Mi-
nistério da Educação ou por outro órgão com delegação para
tal. O documento de escolaridade que for representado por
declaração, certidão, atestado e outros documentos que não
tenham o cunho definitivo de conclusão de curso deverá ser
acompanhado, OBRIGATORIAMENTE, do respectivo histó-
rico escolar. A declaração e o histórico escolar deverão ser
expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida, em papel
timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da Insti-
tuição e do responsável pela expedição do documento.
j) Cópia da Declaração de Bens encaminhada à Receita Fe-
deral, relativa ao último exercício fiscal;
k) 2 fotos 3x4 atuais e coloridas;
l) comprovante de residência;
m) registro no respectivo Conselho de Classe, conforme soli-
citado nos requisitos mínimos;
n) certidão de Distribuição Criminal.
10.5.1. Caso haja necessidade, a Prefeitura de Ribeirão
Preto poderá solicitar outros documentos complementares.
10.5.2. Não serão aceitos, no ato da posse, protocolos ou có-
pias dos documentos exigidos. As cópias somente serão
aceitas se estiverem acompanhadas do original, para fins de
conferência pelo órgão competente.
10.6. O candidato aprovado e classificado para as vagas
existentes, conforme opção de Cargo, obedecendo à ordem
de classificação, será convocado para ser submetido a Exa-
me Médico Admissional, de caráter eliminatório, para avali-
ação da saúde física e mental do candidato, oportunidade em
que poderá ser detectada incapacidade ou enfermidade
impeditiva para o desempenho das tarefas do Cargo Público,
podendo, nestes casos, serem solicitados exames comple-
mentares.
10.6.1. A convocação mencionada no item 10.6, deste Capí-
tulo, ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município de
Ribeirão Preto poderá, também, a critério da Prefeitura de

Ribeirão Preto, a ser informada por meio de telegrama.
10.6.2. A informação da convocação, por meio de correspon-
dência direta, referida no item 10.6.1, deste Capítulo, terá
CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO SERÁ OFI-
CIAL, devendo o candidato acompanhar a publicação na Im-
prensa Oficial do Município de Ribeirão Preto.
10.6.3. As decisões do Serviço Médico, indicado pela Prefei-
tura de Ribeirão Preto, terão caráter eliminatório para efeito
de nomeação, serão soberanas e delas não caberá qualquer
recurso.
10.7. O candidato convocado, que não se apresentar no local
e nos prazos estabelecidos, será considerado desistente,
implicando sua eliminação definitiva e convocação do candi-
dato subsequente, imediatamente classificado.
XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Todas as convocações e resultados referentes exclusi-
vamente às etapas do presente Concurso serão publicados
no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto e as convo-
cações, resultados e comunicados deste certame serão di-
vulgados na Internet, no endereço eletrônico do Instituto
Cetro (www.institutocetro.org.br).
11.2. Serão publicados no Diário Oficial do Município de Ri-
beirão Preto apenas os resultados dos candidatos que logra-
rem habilitação no Concurso Público, sendo estes, aqueles
candidatos que atingiram pontuação mínima na Prova Obje-
tiva.
11.3. O provimento dos Cargos ficará a critério da Adminis-
tração e obedecerá, rigorosamente, à ordem de classifica-
ção, conforme a opção de Cargo realizada, no ato da inscri-
ção, pelo candidato.
11.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos
documentos apresentados, mesmo que verificadas a qual-
quer tempo, em especial na ocasião da nomeação, acarreta-
rão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato,
com todas as suas decorrências.
11.5. Caberá à Prefeitura de Ribeirão Preto a homologação
dos Resultados Finais do Concurso Público.
11.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais altera-
ções, atualizações ou acréscimos, enquanto não consuma-
da a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data
da convocação dos candidatos para a prova corresponden-
te, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a
ser divulgado no endereço eletrônico do Instituto Cetro
(www.institutocetro.org.br), ou, ainda, publicado no Diário
Oficial do Município de Ribeirão Preto.
11.7. O candidato se obriga a manter o endereço atualizado
perante o Instituto Cetro, situado na Av. Paulista, nº 2001,
13º andar, Cerqueira César, São Paulo-SP, CEP 01311-300,
até a data de publicação da homologação dos resultados e,
após esta data, perante a Prefeitura de Ribeirão Preto -
Secretaria Municipal de Administração,  situada na Via São
Bento s/nº - Jardim Mosteiro -  Ribeirão Preto, por meio de
correspondência com Aviso de Recebimento (AR).
11.8. É de inteira responsabilidade do candidato acompa-
nhar a publicação de todos os atos, Editais e comunicados
referentes a este Concurso, os quais serão divulgados na In-
ternet, no endereço eletrônico do Instituto Cetro (www.
institutocetro.org.br), devendo, ainda, manter seu endereço
e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade
do Concurso, para viabilizar os contatos necessários, sob
pena de quando for chamado, perder o prazo para a manifes-
tação de interesse na nomeação, caso não seja localizado.
11.9. A Prefeitura de Ribeirão Preto e o Instituto Cetro não
se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato de-
correntes de:
11.9.1. Endereço não atualizado;
11.9.2. Endereço de difícil acesso;
11.9.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões di-
versas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
11.9.4. Correspondência recebida por terceiros.
11.10. As despesas relativas à participação do candidato no
Concurso e à apresentação para posse e exercício correrão
às expensas do próprio candidato.
11.11. A Prefeitura de Ribeirão Preto e o Instituto Cetro se
eximem das despesas com viagens e estadia dos candida-
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tos, em quaisquer das fases do Concurso Público.
11.12. A Prefeitura de Ribeirão Preto e o Instituto Cetro
não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apos-
tilas e outras publicações referentes a este Concurso.
11.13.Será considerada, para efeito de aplicação e correção
das provas, a legislação vigente até a data de publicação
deste Edital.
11.14. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente
pela Comissão do Concurso da Prefeitura de Ribeirão Pre-
to e pelo Instituto Cetro, no que tange à realização deste
Concurso.
11.15. A Prefeitura de Ribeirão Preto não emitirá declara-
ção de aprovação no Concurso e a própria publicação no
Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto servirá como
documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
11.16. Destarte, uma vez empossado e em exercício, o can-
didato poderá ser requisitado, a critério da Prefeitura de Ri-
beirão Preto, a participar de evento para capacitação em lo-
cal, data e período definidos pela Administração.

Ribeirão Preto, 14 de abril de 2011
MARCO ANTONIO DOS SANTOS

Secretário Municipal da Administração
THOMAZ PERIANHES JÚNIOR

Diretor do Depto. de Recursos Humanos
FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO

Chefe da Div. de Seleção, Recrutamento e Treinamento

ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PARA O CARGO DE BIBLIOTECÁRIO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Organização e administração de bibliotecas. Seleção e aqui-
sição de obras e de equipamentos em geral. Conservação e
preservação do acervo. Estatística e relatórios. Noções de
reprografia. Processamento técnico. Catalogação. Classifi-
cação. Bibliografia e referência. Obras nacionais e internacio-
nais. Orientação ao usuário. Divulgação de serviços. Disse-
minação seletiva da informação. Normalização da documen-
tação. Normas brasileiras e internacionais. Processos e téc-
nicas. Planejamento bibliotecário, serviço de referência,
centro de documentação. Documentação e Informação: con-
ceito, desenvolvimento de coleções. Conhecimentos de
Informática: Microsoft Office Professional 2010: Excel, Word,
PowerPoint, Access e Outlook. Internet Explorer 9.
PARA O CARGO DE CONTADOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções Introdutórias: Campo de atuação da Contabilidade;
Contabilidade Pública. Grupo de pessoas e de interesses
que necessitam da informação contábil; Limitações do méto-
do contábil. Princípios e Convenções Contábeis. Procedimen-
tos Contábeis Básicos: técnica contábil: contas, teoria, fun-
ção e estrutura das contas, funcionamento. Orçamento. Me-
canismo de débito, crédito e saldo. Sistemas de contas. Es-
tática Patrimonial (contas, grupo de contas, prazos de venci-
mento e contas retificadoras). Plano de contas. Escrituração
- diário, razão. Métodos das partidas dobradas. Lançamen-
tos. Elementos. Fórmulas. Correção. Variações patrimoniais:
Receitas, despesas, exercício social. Regime de caixa e de
competência. Ajustes decorrentes. Encerramento de exercí-
cio. Relatórios contábeis: balancete de verificação. Demons-
tração do resultado do exercício. Demonstração das Muta-
ções do Patrimônio Líquido. (Com distribuição de resultado)
Balanço Patrimonial. Demonstração do Fluxo de Caixa. De-
monstração de Origens e Aplicações de Recursos. Notas Ex-
plicativas. Operações Típicas em Empresas Comerciais. Tri-
butos, Contribuições e Taxas incidentes sobre Vendas (base
de cálculo, apuração e contabilização). Operações com Mer-
cadorias: - Inventário Permanente - e avaliação do estoque
- Inventário Periódico e avaliação do estoque - CMV (Custo
das Mercadorias Vendidas) - Devoluções, abatimentos, des-
contos comerciais, despesas com transporte. Apuração Con-
tábil do Resultado. Operações Financeiras. Provisão para
Crédito de Liquidação Duvidosa. Folha de pagamento. Ativo
Permanente (compra e venda) e Depreciação, Amortização
e Exaustão. Demonstrações Financeiras. Demonstração do
resultado do exercício. Demonstração das Mutações do Pa-
trimônio Líquido. (Com distribuição de resultado). Balanço

Patrimonial. Demonstração de Origens e Aplicações de Re-
cursos. Notas Explicativas. Consolidação de Balanços. As-
pectos Fiscais e Legais da Contabilidade. Reavaliação. Ava-
liação de Investimentos - método de custo e método de equi-
valência patrimonial. Matriz e Filial (todas operações). Expor-
tação e Importação. Provisões versus Reservas. Imposto de
Renda Pessoa Jurídica. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido. Elementos patrimoniais: critérios de classificação e
avaliação. Arrendamento Mercantil e Consórcios. Elementos
Fundamentais para Análise das Demonstrações Financei-
ras. Correção Monetária na Lei das S.A. Correção Monetária
Integral. Demonstrações contábeis: partes componentes,
obrigatoriedade de elaboração. Balanço Patrimonial: estru-
tura. Demonstração de Resultado do Exercício. Estrutura.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Estru-
tura. Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.
Estrutura. Notas explicativas: conteúdo e forma de apresen-
tação. Necessidades e importância da análise das demons-
trações contábeis. Utilização dos Indicadores Financeiros.
Análise da atividade e retorno: Giro do ativo, retorno sobre
vendas, retorno sobre ativo e retorno sobre o patrimônio li-
quido. Análise da atividade e rotação. Ciclos financeiro e
operacional, prazo médio de rotação dos estoques, prazo
médio de recebimento de vendas e prazo médio de paga-
mento de compras. Análise da estrutura e endividamento.
Imobilização do Patrimônio Líquido, Participação de Capitais
de Terceiros, Composição do Endividamento - Endividamento
Financeiro sobre o Ativo Total e Nível de Desconto de Du-
plicatas. Índices de Liquidez - Liquidez Geral, Liquidez Cor-
rente, Liquidez Seca, Índice de Cobertura de Juros, Saldo de
Tesouraria sobre Vendas. Avaliação do Desempenho Em-
presarial. Análise através dos índices. Índices padrão. Mode-
lo de Avaliação de Empresa. Análise horizontal e vertical.
Análise da Gestão do Lucro. Alavancagem Financeira e as
diversas taxas de retorno. Contabilidade Gerencial como
Sistema de Informação Contábil. Correção Monetária do Ba-
lanço. Correção Integral. Demonstrativos Contábeis em moe-
da corrente, com correção integral em moeda estrangeira,
(Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido, Doar, Balanço Patrimonial e Fluxo de
Caixa métodos direto e indireto). Gestão de Impostos. Con-
solidação de Balanços. Custeio Direto / Custeio por Absor-
ção e Custeio Baseado em Atividades. Análise Custo/Volu-
me/Lucro. Formação de Preços de Venda. Análise de Custos
e Rentabilidade de Produtos. Análise de Investimento de
Capital. Lucro Empresarial e Variações de Preços. Mensu-
ração do Resultado Econômico - Gestão Econômica - Tribu-
tos diretos e indiretos (espécies / tipos e base de cálculos).
Incentivos Fiscais no Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Normas para a Escrituração dos Livros Contábeis Fiscais e
Societários. Escrituração Fiscal, Apuração e Contabilização
dos Tributos Indiretos - ISSQN, ICMS, IPI. COFINS e PIS -
Cumulativo e Não Cumulativo: contribuintes, base de cálculo
e alíquota, contabilização. Folha de Pagamento - critérios
para cálculo e contabilização dos encargos sociais e provi-
sões. Ganhos ou Perdas de Capital. Retenções na fonte e
Substituição tributária: empresas responsáveis, base de cál-
culo e tratamento contábil. Imposto de Renda Pessoa Jurídi-
ca e Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Regimes lucro
real, presumido e arbitrado. Provisão para Créditos de Liqui-
dação Duvidosa e Perdas nos Recebimentos de Créditos.
Dedutibilidade de outros custos, despesas e encargos. Juros
sobre Capital Próprio. Contabilização do Imposto de Renda
e Contribuição Social, Normal e Diferido. Livro de Apuração
do Lucro Real - LALUR. Compensação de Prejuízos e Base
de Cálculo Negativa da CSLL. Adições e Exclusões ao Lucro/
Prejuízo Líquido. Micro e Pequenas empresas. Definição,
Escrituração e Vedações ao Ingresso. Regime Tributário: tri-
butos e contribuições, base de cálculo, apuração e con-
tabilização. Controles Internos. Papéis de Trabalho. Demons-
trações Financeiras a serem auditadas. Planejamento de
Auditoria. Auditoria Operacional. Parecer, relatório, exame
dos livros, fichas e processamentos contábeis. Auditoria dos
Estoques. Auditoria Fiscal dos Tributos e Contribuições. Au-
ditoria dos Custos. Auditoria das Receitas. Auditoria de Cai-
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xa e Bancos. Auditoria de Clientes. Auditoria dos Bens Imó-
veis. Auditoria do Patrimônio Líquido. Inter-relações das Au-
ditorias Interna e Externa. Classificação dos Custos: tipos de
custos. Sistemas de Custeamento. Problemas específicos
do custeamento por processo: Cálculo das unidades equiva-
lentes: PEPS e custo médio. Princípios para Avaliação de
Estoques. Princípios Contábeis Aplicados a Custos. Crité-
rios de Rateio dos Custos Indiretos. Custeio Baseado em
Atividades - ABC. Aplicação de Custos Indiretos de Fabrica-
ção. Materiais Diretos. Mão de Obra Direta. Custos para
Decisão. Custo Fixo, Lucro e Margem de Contribuição. Cus-
teio Variável. Relação Custo/Volume. Tipos de custeio e
suas finalidades. Custos Padrão. Lei nº 11.638 de 28 de de-
zembro de 2007. Lei nº 11.945 de 4 de junho de 2009. Lei Fe-
deral Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que esta-
belece normas de finanças públicas voltadas para a respon-
sabilidade na gestão fiscal. Conhecimentos de Informática:
Microsoft Office Professional 2010: Excel, Word, PowerPoint,
Access e Outlook. Internet Explorer 9.
PARA O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Instalações hidráulicas prediais. Instalações sanitárias. Meio
ambiente. Sistema de tratamento de água potável. Sistema
de poços artesianos. Sistema de tratamento de esgotos. Tra-
tamento e incineração de lixo. Sistema de captação e drena-
gem de águas pluviais. Fiscalização de obras e Serviços de
Engenharia. Impermeabilização. Coberturas. Revestimen-
tos. Acabamentos. Segurança em edificações. Pavimentos
rígidos e flexíveis. Drenagem de pavimentos. Captação de
águas pluviais. Combate a erosões e contenção de taludes.
Reparos em pavimentos. Pintura e reparos de sinalização
horizontal. Plantio e conservação de revestimento vegetal.
Sistema de comunicação visual. Planejamento de obras e
serviços de engenharia. Obras Industriais. Cronograma físi-
co-financeiro. Orçamento de obras e de Serviços de Enge-
nharia. Fluxograma de pagamentos de faturas. Reajustamen-
to de preços. Controle de prazos. Medições de obras e servi-
ços de engenharia. Conceito e fundamentos aplicados à ma-
nutenção de instalações industriais (manutenção preventiva
e corretiva). Administração de materiais. Planejamento e
controle da manutenção (planejamento anual de atividades;
sistemas de Ordem de Serviços, históricos de intervenções
em equipamentos, componentes principais e em instala-
ções, custos aplicados à manutenção). Programação e exe-
cução de serviços de manutenção. Conhecimento sobre cál-
culo estrutural, mecânica dos solos, topografia. Noções de
AutoCAD. Conceitos sobre legislações ambientais e normas
de segurança do trabalho (SMS). AutoCAD 2011. Legislação
Específica: Lei Municipal Complementar nº 2.157, de 8 de
janeiro de 2007, que dispõe sobre o parcelamento, uso e
ocupação do solo no Município de Ribeirão Preto. Lei Muni-
cipal nº 2.158, de 12 janeiro de 2007, que dispõe sobre o
código de obras do Município de Ribeirão Preto. Lei Munici-
pal Complementar nº 1.616, de 19 de janeiro de 2004, que
institui o Código Municipal do Meio Ambiente. ABNT NBR
9050:2004 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espa-
ços e equipamentos urbanos). Conhecimentos de Informática:
Microsoft Office Professional 2010: Excel, Word, PowerPoint,
Access e Outlook. Internet Explorer 9.
PARA O CARGO DE ENGENHEIRO AGRIMENSOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Topografia. Geoprocessamento. Sensoriamento Remoto.
Imagens de Satélite. Operação de Estação Total. Conheci-
mentos específicos de AutoCAD. Levantamento topográfico:
levantamento planimétrico, planialtimétrico e taqueométrico.
Levantamentos híbridos: integração de posicionamento es-
pacial e terrestre: fundamentos e aplicações. Posicionamento
terrestre utilizando estação total: poligonais eletrônicas, irra-
diamento. Poligonação, tipos de poligonais: aberta, fechada
e enquadrada, poligonais por deflexão e ângulo interno, fun-
damentos da irradiação. Processamentos, cálculo de coor-
denadas e de áreas. Operação de equipamentos para levan-
tamentos topográficos cadastrais. Cadastro Rural e Cadas-
tro Urbano: definições. Cadastro técnico e mapeamento.

Planta Cadastral. Fotogrametria: definição, objetivo e princí-
pio fundamental da aerofotogrametria. Levantamento aero-
fotogramétrico: projetos, voo, trabalhos de campo. Ream-
bulação: material que deve ser obtido em campo, elementos
duvidosos, materiais utilizados. Foto interpretação: concei-
tos básicos (definições, tipos de foto interpretação: visual e
automática). Geodésia: conceitos de geoide, elipsoide coorde-
nadas geodésicas. Transporte de coordenadas, sistemas de
referências: realizações e transformações de sistemas de re-
ferências. Referenciais utilizados no Brasil. Transformação
entre referenciais. Sistema Geodésico Brasileiro (RBMC e
redes estaduais). Teoria e prática do Sistema de Posiciona-
mento Global (GPS): introdução ao Posicionamento por sa-
télite (GPS). As observáveis GPS. Posicionamento relativo
estático e estático rápido. Posicionamento relativo semicine-
mático. Posicionamento relativo cinemático. Coleta de da-
dos GPS a campo. Referenciais associados ao GPS. GPS
topográfico e geodésico. Processamento de dados e análise
dos resultados. Cartografia. Cartografia Digital: fundamen-
tos da cartografia: conceitos e definições. Ciência cartográfica.
Mapas e cartas. Tipos de Mapas. Atlas. Aplicações, tendên-
cias, relacionamentos com outros campos do conhecimento.
Elementos de composição cartográfica: projeto cartográfico;
projeções cartográficas. Escala. Sistemas de coordenadas.
Sistemas geodésicos. Modelos e teoria de cores. Semiologia
gráfica. Tipografia. Georreferenciamento e registro: transfor-
mações geométricas e polinomiais. Rubber Sheet. Pontos
de referência. Pontos de controle. Densificação e distribui-
ção de pontos. Análise de qualidade. Bases cartográficas:
confecção de mapas básicos e bases cartográficas digitais.
AutoCAD 2011. Legislação Específica: Lei Municipal Com-
plementar nº 2.157, de 8 de janeiro de 2007, que dispõe
sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo no Município
de Ribeirão Preto. Lei Municipal nº 2.158, de 12 janeiro de
2007, que dispõe sobre o código de obras do Município de
Ribeirão Preto. Lei Municipal Complementar nº 1.616, de 19
de janeiro de 2004, que institui o Código Municipal do Meio
Ambiente. ABNT NBR 9050:2004 (Acessibilidade a edifica-
ções, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). Conhe-
cimentos de Informática: Microsoft Office Professional 2010:
Excel, Word, PowerPoint, Access e Outlook. Internet Explorer 9.
PARA O CARGO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Agricultura: fatores edafo-climáticos (temperatura, disponi-
bilidade de água, umidade relativa do ar, luminosidade, aci-
dez/alcalinidade e aeração). Fertilidade dos solos e nutrição
mineral de plantas (elementos essenciais e sua disponibili-
dade, adubação e fertilizantes, correção do solo e correti-
vos). Tratos culturais (principais práticas culturais e particu-
laridades de lavouras de importância econômica). Calendá-
rio agrícola (épocas de preparo do solo, de plantio, de rea-
lização de tratos culturais, e da colheita das principais cultu-
ras nas diversas regiões do Brasil). Controle de ervas dani-
nhas (diferentes métodos e sua eficiência). Principais pragas
e doenças e métodos de controle. Pecuária: bovinocultura
(de corte e leiteira), suinocultura e avicultura: manejo (conhe-
cimento das particularidades de cada espécie explorada).
Sanidade (controle e prevenção das principais doenças e
parasitoses). Principais raças e aptidões. Reprodução (ciclo
reprodutivo e técnicas promotoras de maiores produtivida-
des). Índices zootécnicos (taxas de natalidade, desfrute).
Economia Agrícola: interpretação analógica e digital de ima-
gens obtidas através de sensores remotos, aplicada a ma-
peamentos de solos; gênese do solo; processos e fatores de
formação dos solos; características físicas, químicas e mi-
neralógicas dos solos; principais atributos do solo para fins
de classificação. Sistema Brasileiro de Classificação de So-
los; aplicações dos estudos / levantamentos de solos. Legis-
lação Específica: Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de
1965, que Institui o novo Código Florestal. Lei Federal nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as san-
ções penais e administrativas derivadas de condutas e ativi-
dades lesivas ao meio ambiente. Lei Estadual nº 13.550, de
2 de junho de 2009, que dispõe sobre a utilização e proteção
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da vegetação nativa do Bioma Cerrado. AutoCAD 2011. Le-
gislação Específica: Lei Municipal Complementar nº 2.157,
de 8 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o parcelamento,
uso e ocupação do solo no Município de Ribeirão Preto. Lei
Municipal nº 2.158, de 12 janeiro de 2007, que dispõe sobre
o código de obras do Município de Ribeirão Preto. Lei Mu-
nicipal Complementar nº 1.616, de 19 de janeiro de 2004,
que institui o Código Municipal do Meio Ambiente. ABNT
NBR 9050:2004 (Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos). Conhecimentos de In-
formática: Microsoft Office Professional 2010: Excel, Word,
PowerPoint, Access e Outlook. Internet Explorer 9.
PARA O CARGO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Fenômenos Eletrostáticos. Cargas elétricas. Campo Elétri-
co. Condutores, semicondutores e isolantes elétricos. Diferen-
ça de Potencial (ddp). Tensões e correntes (contínua e alter-
nada). Lei de Coulomb. 1ª e 2ª Leis de Ohm. 1ª e 2ª Leis de
Kirchoff. Geradores de tensão e de corrente. Teoremas de
rede (Thevenin e Norton). Indutores, resistores e capacitores.
Circuitos RLC. Circuitos monofásicos e trifásicos, Wattímetro,
Varmetro e Fasímetro. Fatores de Potência. Transformado-
res. Eletrônica básica (diodos, transistor etc). Aterramento
em instalações elétricas em atmosferas explosivas. Normas
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão. NR - 10 -
Norma regulamentadora de segurança em serviços e insta-
lações elétricas. NBR 5419 - Proteção de Estruturas contra
descargas atmosféricas. Conhecimento de seletividade. Cor-
rente de curtocircuito. Sistemas de proteção de equipamen-
tos (fusível diazed, relé térmico etc). Conceitos sobre normas
de segurança do trabalho e legislações ambientais (SMS).
AutoCAD 2011. Legislação Específica: Lei Municipal Com-
plementar nº 2.157, de 8 de janeiro de 2007, que dispõe so-
bre o parcelamento, uso e ocupação do solo no Município de
Ribeirão Preto. Lei Municipal nº 2.158, de 12 janeiro de 2007,
que dispõe sobre o código de obras do Município de Ribeirão
Preto. Lei Municipal Complementar nº 1.616, de 19 de janeiro
de 2004, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente.
ABNT NBR 9050:2004 (Acessibilidade a edificações, mobi-
liário, espaços e equipamentos urbanos). Conhecimentos de
Informática: Microsoft Office Professional 2010: Excel, Word,
PowerPoint, Access e Outlook. Internet Explorer 9.
PARA O CARGO DE ARQUITETO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conhecimentos gerais de Arquitetura e Urbanismo. Conhe-
cimentos gerais de Arquitetura e Meio Ambiente e Legisla-
ção Ambiental Municipal, Estadual e Federal. Legislação es-
pecífica: principais portarias ambientais brasileiras (IBAMA)
e Normas de Proteção ao Meio Ambiente, Código de Obras
do Município, Normas para Loteamento. Projetos: sonda-
gem, terraplanagem, fundações, estrutura, alvenarias, insola-
ção, esquadrias, impermeabilização, instalações especiais
(ar condicionado, gás, telefonia, energia solar), instalações
hidráulicas, instalações elétricas, argamassas e revestimen-
tos e paisagismo. História da Arquitetura: Antiguidade, Idade
Média, Renascimento, Arquitetura Moderna (principais esco-
las), Arquitetura do século XX. Arquiteturas Brasileiras: Indí-
gena, Colonial, Moderna, Contemporâneas, Brasília. Ênfase
nas questões do melhor aproveitamento e alternativas de
construções públicas. Projetos de reurbanização de áreas:
praças, favelas, prédios, fachadas, sistemas viários, par-
ques, complexos poliesportivos. AutoCAD 2011. Legislação
Específica: Lei Municipal Complementar nº 2.157, de 8 de ja-
neiro de 2007, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocu-
pação do solo no Município de Ribeirão Preto. Lei Municipal
nº 2.158, de 12 janeiro de 2007, que dispõe sobre o código
de obras do Município de Ribeirão Preto. Lei Municipal Com-
plementar nº 1.616, de 19 de janeiro de 2004, que institui o
Código Municipal do Meio Ambiente. ABNT NBR 9050:2004
(Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipa-
mentos urbanos). Conhecimentos de Informática: Microsoft
Office Professional 2010: Excel, Word, PowerPoint, Access
e Outlook. Internet Explorer 9.

PARA O CARGO DE FISCAL FAZENDÁRIO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Tributos. Espécies Tributárias: imposto, taxa, contribuição
de melhoria. Princípios Jurídicos da Tributação: legalidade,
isonomia, irretroatividade, anterioridade, capacidade contri-
butiva, vedação do confisco. Normas Gerais de Direito Tribu-
tário. Legislação Tributária: vigência, aplicação, interpreta-
ção e integração. Obrigação Tributária: fato gerador, sujeitos
ativo e passivo, responsabilidade tributária. Crédito tributá-
rio: lançamento, suspensão e extinção. Administração tribu-
tária: fiscalização, dívida ativa, certidão negativa. Código Tri-
butário Nacional. Legislação Específica: Lei Municipal nº 2.415,
de 21 de dezembro de 1970, que dispõe sobre o Sistema
Tributário do Município. Princípios Constitucionais Tributá-
rios (artigo 150 Constituição Federal). Funções do Fiscal; Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de De-
fesa do consumidor). Decreto nº 2.181, de 20 de março de
1997. Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Conhecimentos
de Informática: Microsoft Office Professional 2010: Excel,
Word, PowerPoint, Access e Outlook. Internet Explorer 9.
Nota:
As Legislações pertinentes ao Município de Ribeirão
Pre-to estarão disponíveis no seguinte endereço eletrô-
nico: www.ribeiraopreto.sp.gov.br, clicando no item “Le-
gislação”, presente no referido endereço eletrônico.

ANEXO lI - DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS
Em conformidade com a Lei Complementar nº 361/94

e Lei Complementar nº 2410/10
BIBLIOTECÁRIO
Compreende os empregos que se destinam a organizar, diri-
gir e executar serviços de documentação, classificação e ca-
talogação de manuscritos, livros, mapas e publicações.ANEXO
CONTADOR
Compreende os empregos que se destinam a organizar e
dirigir os trabalhos ligados à contabilidade pública, planeja-
mento, supervisionando, orientando sua execução e partici-
pando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e
administrativas, para apurar os elementos necessários à ela-
boração orçamentária e os controles da situação patrimonial
e financeira da prefeitura.
ENGENHEIRO CIVIL
Compreende os empregos que se destinam a estudar, ava-
liar e elaborar projetos de engenharia, bem como coordenar
e fiscalizar sua execução.
ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Compreende os empregos que se destinam a executar e
orientar projetos referentes à agrimensura, constando levan-
tamentos, topográficos, balimétricos, geodésicos e aerofoto-
gramétricos, para possibilitar a locação de loteamentos, sis-
temas de saneamento, irrigação e drenagem, traçado da ci-
dade, estradas e outros projetos.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Compreende os cargos destinados à elaboração, desenvol-
vimento e supervisão de projetos referentes a processos pro-
dutivos agropastoris e agroindustriais, no sentido de possibi-
litar maior rendimento e qualidade da produção, garantir a re-
produção dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de
vida das populações rurais.
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Compreende em elaborar, executar e dirigir projetos de en-
genharia eletrônica, estudando características e especifica-
ções e preparando plantas, técnicas de execução e recursos
necessários, para possibilitar e orientar a construção, mon-
tagem, funcionamento, manutenção e reparação de instala-
ções, aparelhos e equipamentos eletrônicos e assegurar os
padrões técnicos exigidos.
ARQUITETO
Compreende os empregos que se destinam a analisar proje-
tos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como
acompanhar e orientar a sua execução.
FISCAL FAZENDÁRIO
Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária e de postu-
ras do município, orientando o contribuinte quanto à aplica-
ção dessa legislação.
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ANEXO lll - ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DOS CARGOS
Em conformidade com a Lei Complementar nº 361/94

e Lei Complementar nº 2410/10
BIBLIOTECÁRIO
- receber livros, revistas, folhetos e outras publicações, re-
gistrá-las em ficha apropriadas, anotando nome do autor,
editor, data de publicação, serie, assunto, colaboradores,
título do assunto e outros dados interessantes, bem como or-
ganizá-los de forma adequada;
- estabelecer, mediante consulta aos demais órgãos de ensi-
no e à própria comunidade, critérios de aquisição e permuta
de obras, tendo em vista sua utilização pelos alunos dos es-
tabelecimentos de ensino do município;
- promover campanhas de obtenção gratuita de obras para a
biblioteca;
- elaborar e executar programas de incentivo ao hábito de lei-
tura;
- organizar e manter atualizados os registros e controles de
consultas e consulentes;
- atender as solicitações dos leitores e demais interessados,
desenvolvendo e indicando bibliografias e orientando-os em
suas pesquisas;
- providenciar a aquisição e manutenção de livros, revistas e
demais materiais bibliográficos;
- elaborar relatórios mensais, anuais e outros levantamentos
dos serviços executados pela biblioteca;
- controlar a devolução dos livros, revistas, folhetos e outras
publicações nos prazos estabelecidos;
- coordenar e supervisionar o trabalho de todos os servidores
em atividade na biblioteca;
- executar outras atribuições afins.
CONTADOR
- planejar o sistema de registros e operações, atendendo às
necessidades administrativas e as exigências legais, para
possibilitar o controle contábil e orçamentário;
- supervisionar a contabilização de documentos, classifican-
do e orientando o seu registro, para assegurar as exigências
legais e do plano de contas;
- realizar análise e conciliação de contas, conferindo saldo,
corrigindo os possíveis erros para a assegurar a correção
das operações contábeis;
- calcular e reavaliar ativos, fazer depreciação de veículos,
máquinas, utensílios, móveis e instalações, utilizando-se de
métodos e procedimentos legais;
- preparar e assinar balancetes, balanços e demonstração
de resultados utilizando normas contábeis, para apresentar
resultados parciais ou gerais da situação patrimonial, econô-
mica e financeira da Prefeitura;
- prestar esclarecimentos aos auditores do tribunal de contas
e de empresas particulares;
- executar outras atribuições afins.
ENGENHEIRO CIVIL
- estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia;
- elaborar normas e acompanhar concorrências;
- elaborar cronogramas físico-financeiros, diagramas e grá-
ficos relacionados à programação da execução de planos de
obras;
- acompanhar e controlar a execução de obras que estejam
sob o encargo da prefeitura municipal ou de terceiros;
- promover levantamentos das características de terrenos
onde serão executados as obras;
- analisar processos e aprovar projetos de loteamentos
quanto aos seus diversos aspectos técnicos, tais como: or-
çamento, cronograma, projetos de pavimentação, energia
elétrica, entre outros;
- promover a regularização dos loteamentos clandestinos e
irregulares;
- fiscalizar a execução do plano de obras de loteamento, veri-
ficando o cumprimento de cronogramas e projetos aprova-
dos;
- realizar adaptações de projetos de obras públicas, função

das dificuldades e necessidades do órgão competente du-
rante a execução do projeto;
- proceder a cotação de preços de mercado;
- elaborar projetos de sinalização;
- atuar no plano de combate as enchentes;
- participar na discussão e interagir na elaboração das propo-
situras de legislação de edificações e urbanismos, plano di-
retor e matérias correlatas;
- expedir certidões na área e em matérias de sua competên-
cia;
- executar outras atribuições afins.
ENGENHEIRO AGRIMENSOR
- estudar as características do projeto a ser executado, exa-
minando espaços e especificações, para planejar o esque-
ma dos levantamentos a serem realizados;
- orientar os levantamentos topográficos ou de outro gênero
na área demarcada, acompanhando a instalação e utilização
de teodolitos, níveis, compassos e outros instrumentos de
agrimensura, para assegurar a observância dos padrões téc-
nicos;
- analisar os dados obtidos, efetuando cálculos trigonomé-
tricos, algébricos e outros, para determinar as áreas de exe-
cução de cortes, aterros, transportes, apurar os volumes de
terra, rocha, concreto lançado, os traçados de nível e outras
informações;
- participar de equipes multidisciplinares, trocando informa-
ções e experiências profissionais, para obter dados mais
seguros sobre as características de sistemas de saneamen-
to, viabilidade de uma adutora e outros relacionados a proje-
tos de agrimensura;
- elaborar planos de execução de projetos de agrimensura,
preparando esboços, desenhos e especificações técnicas e
indicando materiais, com base em levantamentos topográfi-
cos, topo-hidrográficos e de outro gênero, para orientar
esses projetos;
- calcular os custos do trabalho, estimando necessidades de
material, mão-de-obra e outros, para determinar a viabilida-
de econômica do mesmo;
- controlar o desenvolvimento do projeto, supervisionando e
orientando os aspectos técnicos, para assegurar a observân-
cia das especificações e dos padrões de qualidade e segu-
rança;
- avaliar os trabalhos de arruamento, estradas, obras hidráu-
licas e outras, examinando “in loco”, consultando topógrafos
e profissionais assemelhados, emitindo pareceres técnicos,
para assegurar a observância às normas de segurança e
qualidade;
- executar outras atribuições afins.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
- elaborar e orientar sobre métodos e técnicas de produção,
realizando estudos e experiências, a fim de melhorar a pro-
dutividade e garantir a reprodução da fertilidade do solo, dos
recursos hídricos e do patrimônio genético;
- elaborar programas e projetos técnico-econômicos relati-
vos à cultivos e criações, bem como promover sua implanta-
ção;
- desenvolver novos métodos de combate a ervas daninhas,
enfermidades da lavoura e pragas de insetos, bem como
aprimorar os já existentes;
- orientar agricultores e trabalhadores do campo sobre as di-
ferentes tecnologias agrícolas;
- elaborar projetos de irrigação, drenagem, adubagem e rota-
tividade de cultivos, para aprimorar as técnicas de tratamen-
to do solo e exploração agrícola;
- realizar vistorias e emitir laudos técnicos;
- orientar os servidores que auxiliam na execução de atribui-
ções típicas da classe;
- orientar sobre política agrícola, financiamentos, condições
de comercialização e condição econômica de estabelecimen-
tos agrícolas;
- orientar sobre processos associativos, cooperativos, sindi-
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cais e outras formas de organização agrícola;
- promover estudos, pesquisas e ações de preservação, con-
servação e recuperação do meio ambiente;
- coordenar atividades relacionadas com o desenvolvimento
e manutenção de parques, jardins e áreas verdes.
- promover o desenvolvimento de arborização pública;
- participar na discussão e interagir na elaboração das pro-
posituras de legislação ambiental, sistemática processual
ambiental, Plano Diretor e matérias correlatas;
- analisar e emitir pareceres em processos relativos a ques-
tões ambientais no que tange a microempresas, extração de
árvores, poluição, entre outras;
- executar outras atribuições afins.
ENGENHEIRO ELETRICISTA
- estudar a viabilidade técnica, elaborar, fiscalizar e coorde-
nar a execução de projetos elétricos das construções, ampli-
ações e reformas em geral;
- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos, em
seus aspectos técnicos, firmados pela instituição na área de
energia elétrica, telefonia, informática e outras áreas;
- inspecionar a execução dos serviços técnicos e das obras
da instituição, apresentando relatório sobre a situação dos
mesmos;
- elaborar orçamento para execução de construção e reforma
de instalações elétricas de alta e baixa tensão;
- estudar, dimensionar e detalhar a maneira ideal de instala-
ção de equipamentos e materiais eletroeletrônicos em geral;
- emitir pareceres técnicos sobre projetos, obras e serviços
no âmbito de sua área de atuação;
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizan-
do pesquisas, entrevistas, observações e sugerindo medi-
das para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento
de atividades em sua área de atuação;
- participar das atividades administrativas, de controle e de
apoio referentes à sua área de atuação;
- participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento
de pessoal técnico e auxiliar, realizando treinamento em ser-
viço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir com
o desenvolvimento quantitativo dos recursos humanos em
sua área de atuação;
- participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unida-
des da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares,
procedendo a estudos, emitindo pareceres ou fazendo expo-
sições sobre situações e/ou problemas identificados, opinan-
do, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, pla-
nos e programas de trabalho afetos ao Município de Ribeirão
Preto;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua especiali-
zação profissional.
ARQUITETO
- realizar estudos urbanísticos e formular recomendações,
objetivando orientar o desenvolvimento do município;
- elaborar projetos urbanísticos, paisagísticos e arquitetônicos;
- orientar e fiscalizar a execução de projetos;
- participar da fiscalização das posturas urbanísticas;
- analisar projetos de obras particulares, de loteamento, des-
membramento e remembramento de terrenos;
- realizar estudos e elaborar projetos, objetivando a preser-
vação do patrimônio histórico do município;
- participar das discussões e elaborar propostas para o orça-
mento plurianual;
- exarar pareceres em questões afetas à sua área de atuação
e de sua competência;
- analisar requerimentos e outros expedientes enviados pela
câmara de vereadores, manifestando-se, quando for o caso
ou quando solicitado a fazê-lo;
- elaborar o traçado das diretrizes viárias;
- elaborar estudos com vistas a implantação e viabilidade do
sistema viário;
- manter atualizado o mapeamento do sistema viário;
- participar na elaboração do plano Diretor do Município;
- participar no desenvolvimento de projetos com equipes

multidisciplinares;
- propor e participar na definição de normas de funcionamen-
to e organização do setor de desenho, arquivo de projetos e
mapoteca;
- empreender ações no sentido de realizar o levantamento de
adensamentos populacionais e comerciais do município;
- executar outras atribuições afins.
FISCAL FAZENDÁRIO
- controlar, auditorar e fiscalizar o cumprimento das obriga-
ções tributárias dos contribuintes, inclusive as de natureza,
assessorias e demais formalidades legais exigíveis e da rea-
lização da receita municipal e formalização da exigência de
créditos tributários;
- executar vistorias iniciais e informar em processos adminis-
trativos relativos à localização e ao funcionamento, bem
como às alterações cadastrais do interesse da Fazenda Mu-
nicipal, dos estabelecimentos comerciais, industriais, pres-
tadores de serviços e similares;
- orientar sobre a aplicação de leis, regulamentos e demais
atos administrativos de natureza tributária;
- promover o lançamento dos tributos apurados em levanta-
mentos e revisões fiscais;
- examinar e/ou apreender notas, faturas, guias, livros, arqui-
vos, papeis, e demais documentos fiscais do contribuinte,
sem aplicação de quaisquer disposições legais excludentes
ou limitativas do direito do Fisco;
- pesquisar e coletar dados nas repartições relativas ao reco-
lhimento de tributos;
- apreender aparelhos e máquinas autenticadoras em situa-
ção irregular ou que apresentem sinais de fraude;
- autuar empresas, comerciantes, profissionais liberais e au-
tônomos em situação irregular;
- propor cassação de alvará de licença e funcionamento de
contribuintes que, reiteradamente, deixaram de cumprir a le-
gislação tributária municipal;
- embargar estabelecimentos comerciais, industriais e pres-
tadores de serviços em situação irregular, perante a Secre-
taria de Finanças do Município;
- prestar informações em processos de certidão e efetuar
consulta administrativa de natureza tributária;
- fixar e revisar lançamento por estimativas;
- efetuar estudos, pesquisas e pareceres de caráter tributário;
- efetuar estudos e pesquisas para aperfeiçoamento de
métodos e processo de arrecadação e fiscalização;
- autenticar livros, documentos fiscais e vistos em alvarás de
localização e funcionamento;
- assessorar e assistir autoridades superiores para o desen-
volvimento econômico do Município;
- interpretar e aplicar a legislação tributária;
- propor alteração na legislação tributária municipal, com vis-
tas ao aprimoramento da arrecadação, fiscalização e simpli-
ficação das exigências legais;
- executar as tarefas que lhe forem confiadas por seus supe-
riores hierárquicos;
- executar junto aos contribuintes do ICMS de acordo com a
Lei Complementar nº 63 de 11 de Janeiro de 1990: revisão
das declarações (DIPAM’s modelo A, B e ME); levantamento
de dados destinados a preenchimento das declarações;
- preenchimento das declarações substitutivas; elaboração
do relatório e do pedido de retificação e inclusão de dados
bem como, a entrega destes, das declarações substitutivas,
acompanhadas das respectivas declarações que contive-
rem erros ou omissões e das declarações dos contribuintes
omissos junto a Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo;
- executar outras atribuições afins.
As informações decorrentes de todas as fases do Concurso,
incluindo datas e resultados, poderão ser obtidas via Internet
através do endereço eletrônico do Instituto Cetro (www.
institutocetro.org.br).

UE. 02.06.40
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RESUMO DE ATOS DA MESA
1052/2011 - Exonera, o funcionário WILSON ROGÉRIO
PASQUIM, do cargo de provimento em comissão de “Asses-
sor Parlamentar VIII”, Símbolo C-11, a partir de 10 de abril de
2011.

1053/2011 - Nomeia, o senhor WILSON ROGÉRIO PAS-
QUIM, para o cargo de provimento em comissão de “Asses-
sor Parlamentar III”, Símbolo C-4, a partir de 11 de abril de
2011.

Ribeirão Preto, 11 de abril de 2011

1054/2011 - Exonera, a pedido, o funcionário CLÁUDIO
HENRIQUE DA SILVA, do cargo de provimento em comis-
são de “Assessor Parlamentar VIII”, Símbolo C-11, a partir de
12 de abril de 2011.

Ribeirão Preto, 12 de abril de 2011

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA RIZZI
Diretor Administrativo

PODER LEGISLAPODER LEGISLAPODER LEGISLAPODER LEGISLAPODER LEGISLATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO
Câmara
Câmara Municipal de Ribeirão Preto

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
CHAMAMENTO Nº 023/2011

Em razão de erro na composição do Edital de Chamamento
nº 023/2011, quando não foi considerado o Edital de Retifi-
cação do Processo Seletivo nº 003/2010, publicado no DOM
de 30/07/2010, que alterou o Edital de Classificação para a
função de Psicólogo - Programa de Assistência Integral Fa-
miliar - PAIF, fica RETIFICADO o Edital de Chamamento nº
023/2011, publicado no Diário Oficial do Município de 14/04/
2011, conforme segue, ficando mantidas todas as demais
disposições nele contidas.

Exclui:
Processo Seletivo nº 003/10, homologado em 13/07/10

Programa de Assistência Integral Familiar - PAIF

Psicólogo
Cl. Nome RG
11 LUCIANA LEONETTI CORREIA 282065544

Inclui:
Processo Seletivo nº 003/10, homologado em 13/07/10

Programa de Assistência Integral Familiar - PAIF

Psicólogo
Cl. Nome RG
11 FABIO EDUARDO AMADEU RIBEIRO 229581237

Ribeirão Preto, 15 de abril de 2011

FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO
Chefe da Divisão de Seleção, Recrutamento e Treinamento

ERRATA
Conforme publicação do edital de chamamento 024/11, no
Diário Oficial do Município em 14 de abril de 2011,

Onde se lê: 25/04/2011 quarta-feira

Leia-se: 25/04/2011 segunda-feira

Ribeirão Preto, 15 de abril de 2011

FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO
Chefe da Divisão de Seleção, Recrutamento e Treinamento

UE 02.06.40


