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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2011 

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista , Estado de São Paulo, torna público na forma prevista no artigo 
37 da Constituição Federal a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS CLASSIFICATÓRIO,  para 
o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados e as que vagarem dentro do prazo de validade previsto no 
presente Edital, providos pelo Regime Estatutário – Lei Municipal nº 3660/06 (Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais de Lençóis Paulista) e alterações. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do 
presente instrumento elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e 
pertinentes e Lei Municipal que autorizou a implantação do Programa de Saúde da Família – PSF e Lei Federal 
11350/2006 de 05/10/2006. 

A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso 
Público, dar-se-ão com a afixação no átrio da Prefeitura de Lençóis Paulista, Praça das Palmeiras, 55 e os seus extratos 
serão publicados no órgão de imprensa local contratado para divulgação dos atos oficiais. Também em caráter 
meramente informativo na internet, pelos sites www.lencoispaulista.sp.gov.br e www.consesp.com.br  
   

1. Nomenclatura - Carga Horária - Padrão - Vagas - Vencimentos -Taxa Inscrição - Requisitos 

 
1.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Nomenclatura 
C/H 

Semanal 
Padrão  Vagas 

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc. 
(R$) 

Requisitos Especiais 

Agente de Construção e 
Manutenção – Pintor 44 ES 013 01 952,82 30,00 - 

 
1.1.1 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

Nomenclatura 
C/H 

Semanal  
Padrão Vagas 

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc. 
(R$) 

Requisitos Especiais 

Monitor Cultural/Coreografia 
para Bandas Marciais e 
Fanfarras 

20 ES 011 01 864,25 40,00 - 

 
1.2 - As vantagens adicionais serão informadas quando da posse. 

 
1.3 - Os candidatos eventualmente aprovados e contratados passarão por avaliação funcional de aptidão após 

quarenta e cinco dias contados da admissão e em caso de reprovação de desempenho serão exonerados. 
 

1.4  - As atribuições dos cargos são as constantes do Anexo I do presente Edital. 
 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br no período de 06 a 17 

de abril de 2011 , devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se 

inscrever; 
b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ , escolha o cargo, preencha todos os campos 

corretamente, clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO  e, posteriormente, visualizará a Declaração e 
Termo de Aceitação, em seguida clique em CONCORDO/GERAR BOLETO  para gerar o boleto para 
pagamento da taxa de inscrição;  

c) Na sequência imprima o Boleto Bancário e recolha o valor correspondente em qualquer banco. Não 
serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por 
agendamento ; 

d) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, 
sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato; 
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e) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento 

das inscrições , entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais 
e respeitando-se para tanto o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de 
Brasília, sob pena de não ser processada e recebida; 

f) Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu 
CONSULTE, em seguida, selecione o Concurso correspondente à inscrição desejada, após isso 
clique em imprimir comprovante de inscrição; 

g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Portadores de Necessidades Especiais deverão 
encaminhar via sedex o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como pedido de 
condição especial para a prova, caso necessite , até o último dia de inscrição na via original ou 
cópia reprográfica autenticada, para CONSESP, sita a Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 
17900-000 – Dracena – SP, acompanhado do respectivo Laudo Médico e explicitação do CID. 

 
2.1.1  - O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovado sua efetivação dentro do prazo previsto 

para inscrição. 
 

2.1.2  - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 
 

2.1.3  - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 
 

2.1.4  - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição 
efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP (18) 3822-6464, para verificar o ocorrido. 
 

2.1.5  - A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não 
efetivação da mesma. 
 

2.2     - São condições para inscrição:  
 

2.2.1 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado. 
 

2.2.2- A inscrição no Concurso Público implica no conhecimento e na tácita aceitação pelo candidato, das condições 
e normas estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
 

2.2.3- São requisitos para investidura em cargo público, a serem comprovados quando da ocorrência deste ato: 
a) Estar devidamente aprovado no concurso público e classificado dentro da vaga estabelecida neste Edital; 
b) Ser brasileiro de acordo com o que dispõe o artigo 12 da Constituição Federal de 1988; 
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos, ou a idade exigida para o exercício do cargo, na data da 

posse; 
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino); 
e) Ter aptidão física e mental, para o exercício das atribuições do Cargo, as quais serão verificadas por 

ocasião da convocação; 
f) Possuir habilitação para o Cargo pretendido, conforme o disposto no Capítulo I deste Edital, na data da 

Posse; 
g) Não ser aposentado e nem estar em idade de aposentadoria compulsória, nos termos da legislação em 

vigor; 
h) Candidatos com deficiência – verificar capítulo próprio, neste Edital; 
i) Não ter sofrido, quando do exercício de cargo público ou função, a penalidade de demissão; 
j) Apresentar toda documentação exigida pela Administração Pública Municipal conforme item 13.8. 

 
2.2.4- O candidato, por ocasião da convocação para preenchimento de vaga, deverá comprovar todos os requisitos 

acima elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo 
candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Concurso. 
 

2.2.5- As informações prestadas na ficha de inscrição, bem como o preenchimento dos requisitos exigidos serão de 
total responsabilidade do candidato 
 

2.2.6- O prazo de inscrição poderá ser prorrogado no caso do número de candidatos ser inferior ao das vagas 
iniciais a serem preenchidas, ficando a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA a 
adoção de tal medida. 
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3. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE 

 
3.1- Às pessoas com deficiências, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso, para os Cargos 

cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas para cada Cargo, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei 
Estadual nº 7875/84 e o respectivo Decreto Estadual nº 4446/84 e Decreto n° 3298/99. 
 

3.2- Considera-se pessoa com deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298/99, a que se enquadra nas 
seguintes categorias: 
 
“I - deficiência física  - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, 
de 2004) 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 
igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Redação dada 
pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.” 
 

3.3- Neste caso a posse dar-se-á da seguinte forma: a cada vinte vagas oferecidas para cada cargo, dezenove 
serão de candidatos aprovados da lista geral e a 20ª será de candidato da lista especial para pessoas com 
deficiência. 
 

3.4- Serão consideradas para efeito de aplicação do item 3.3 as vagas efetivamente preenchidas e não o número 
de candidatos convocados, uma vez que podem ocorrer desistências ou reprovação dos candidatos 
convocados por parte do Setor de Medicina do Trabalho. 
 

3.5- O candidato cuja deficiência não for configurada, participará do certame como candidato comum ao cargo 
pretendido. 
 

3.6- O candidato deverá encaminhar via sedex ou carta com aviso de recebimento para a CONSESP, sita a Rua 
Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 17900-000 - Dracena - SP, até o último dia de inscrição, na via original 
ou cópia reprográfica autenticada: 

a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa 
da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova; 

b) Indicar o município para o qual se inscreveu; 
c) Solicitação de prova especial, se necessário;  
d) A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de qualquer providência. 

 
3.7- Serão indeferidas as inscrições, na condição especial de PNE, dos candidatos que não encaminharem dentro 

do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico, não será considerado como pessoa 
com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à vaga especial, bem como à prova 
especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção no requerimento de 
Inscrição. 
 

3.8- A não solicitação da elaboração de prova especial ou de condição especial a que se refere o item anterior, no 
ato da inscrição, implicará na participação do candidato na prestação do(s) exame(s) nas mesmas condições 
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dispensadas aos demais candidatos. 
 

3.9- Não serão consideradas como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do 
tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
 

3.10- O candidato portador de deficiência aprovado e convocado para fim de contratação à função, será submetido 
previamente à perícia médica realizada pelo Setor de Medicina do Trabalho para verificação da 
compatibilidade de deficiência com o exercício das atribuições do emprego. 
 

3.11- Os candidatos inscritos nessa condição participarão do concurso público em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos critérios 
de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria. 
 

3.12- Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão 
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
 

3.13- Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais 
candidatos com estrita observância da ordem classificatória. 
 

3.14- A publicação do resultado final do concurso público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a de pessoas com deficiência e a segunda somente com a 
pontuação destes últimos. 
 

3.15- O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá 
impetrar recurso em favor de sua situação. 

 
 

4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
4.1     - O Concurso Público será exclusivamente de provas . 

 
4.1.1  - A duração da prova será de 3h (três horas) , já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas. 

 
4.1.2  - O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido 

de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL :  
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
 

4.1.3  - As provas objetivas (escritas)  desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, na forma estabelecida no presente Edital. 
 

4.1.4  - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
 

4.1.5- Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, na folha de respostas estiver em desconformidade com as 
instruções, não estiver assinalada ou que contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda, rasura ou 
alternativa marcada a lápis, ainda que legível. 
 

4.1.6- Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno de questões. 
 

4.1.7- Será excluído do Concurso o candidato que: 
a) Efetuar ato impróprio ou de descortesia para com quaisquer dos fiscais, executores e seus auxiliares ou 

autoridades presentes; 
b) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato ou terceiros, bem 

como utilizando-se de livros, notas, impressos ou equipamentos não permitidos; 
c) Afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal. 
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4.1.8- Ao final da Prova Escrita, os dois últimos candidatos deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, sendo liberados quando concluído. 
 

4.1.9 - A prova prática  objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato de forma teórica e por 
meio de demonstração prática das atividades inerentes ao cargo ou função, respeitando-se o conteúdo 
programático descrito no presente Edital.  
 

4.1.10  -  Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina 
calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, “WALKMAN” ou qualquer material que 
não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos “celulares” deverão ser 
desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 
 

4.1.11  -  Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado 
pela Comissão de Concurso. 
 

4.1.12  -  O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 hora do horário previsto para o 
início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões 
e respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, 
que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
 

4.1.13  - Por razões de segurança e direitos autorais, a CONSESP - Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais 
Ltda., não fornecerá exemplares do caderno de questões a candidatos ou a instituições de direito público ou 
privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público, no entanto, se necessário, será dada vista do 
caderno de provas. 

  
 

5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO – PINTOR 
Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  

10 10 10 SIM 
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
MONITOR CULTURAL/COREOGRAFIA PARA BANDAS MARCIAIS E FA NFARRAS 

Conhecimentos 
Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Prova Prática 

20 10 10 SIM 
 
 
5.1     - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média. 

 
5.2     - Para o cargo de AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO – PINTOR, serão convocados para a prova 

prática todos os candidatos aprovados e classificados , aplicando-se em caso de igualdade de notas os 
critérios de desempate previstos no presente Edital. 
 

5.3     - Para o cargo de MONITOR CULTURAL/COREOGRAFIA PARA BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, serão 
convocados para a prova prática todos os candidatos aprovados e classificados , aplicando-se em caso de 
igualdade de notas os critérios de desempate previstos no presente Edital. 

 
 

6.   DAS NORMAS 

 
6.1     - LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 15 de maio  de 2011, em locais a serem 

divulgados através de Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefeitura, através de jornal com 
circulação no município e através do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias. 
As provas práticas  serão realizadas em data, locais e horários a serem divulgados através do Edital que 
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publicará o Resultado das provas objetivas (escritas).   
 

6.1.1 -  Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e a 
Prefeitura poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma 
data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e através do site 
www.consesp.com.br.   
 

6.2     - Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim apenas informativo. 
 

6.3     - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão 
Examinadora do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas 
o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras e 
restabelecer outros critérios para resguardar a execução individual e correta das provas. 
 

6.4   - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
 

6.5   - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e os candidatos 
deverão comparecer, no mínimo meia hora antes do horário marcado para o início das provas, após o que os 
portões serão fechados não sendo permitido a entrada de candidatos retardatários.  
 

6.6  - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da Prefeitura, 
devendo ainda manter atualizado seus dados pessoais. 

 
 

7.  DAS MATÉRIAS 

 
7.1     - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as seguintes:  

 

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO – PINTOR 
Língua Portuguesa : Fonema; Sílaba; Ortografia; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, 
preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância 
nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; 
Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado); Análise e 
Interpretação de Textos.  
Matemática : Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 
(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras 
de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; 
Fração Algébrica; Geometria Plana.  
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades 
Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências 
Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque 
Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
Prova Prática : Conhecimentos das ferramentas; Tipos de tintas e bases; Solventes; Normas de segurança; 
Desintoxicação; Prática da função; Cores Canalizadas (NBR 6493 de Dez/80); Cores de Segurança (ABNT – 
NB/76 de 1959). 
 

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
MONITOR CULTURAL/COREOGRAFIA PARA BANDAS MARCIAIS E FA NFARRAS  
Conhecimentos Específicos :  
Ginástica Rítmica “Popular”: Uma Proposta Educacional 
Roberta Gaio 
Editora Fontoura: Jundiaí 
2ª Edição – 2007 
 
Ginástica Rítmica: Da iniciação ao alto nível 
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Roberta Gaio 
Editora Fontoura 
2008 
 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros 
Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O 
Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação 
gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: 
Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e 
Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – 
Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos 
Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – 
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 
CULTA: O uso do hífen – O uso do Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão 
Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
Conhecimentos Gerais: Fatos sociais, econômicos, esportivos e políticos de âmbito nacional e internacional 
ocorridos a partir de janeiro de 2009 
História, Geografia e Atualidades do Município de Lençóis Paulista-SP com a seguinte referência bibliográfica:  
Lençóis Paulista – Atlas Escolar Histórico e Geográfico – Autores: José Luiz Ayres Holtz, e José Luiz Nogueira 
– 2007 – Editora Noovha América Editora e Distribuidora de Livros. 
História de Nossa Gente – Autores/Coordenadores: Therezinha Elda Chitto e Meyri Chitto – 2008 – Editora: 
Páginas & Letras Editora e Gráfica Ltda. 
Lençóis Paulista Conta sua História – 150 anos – Autores: Cristiano Guirado e Edson Fernandes – 2008 – 
Editora Gráfica e Editora Power Graph. 

 
8.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
8.1    - Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes: 

 
 a -   idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 

dando-se preferência ao de idade mais elevada. 
 

 b -   maior idade. 
 

8.1.1  - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 
através de sorteio. 
 

8.1.2  - O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número 
de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da 
Loteria Federal do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes 
critérios: 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente; 

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 
 

9.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 
9.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter classificatório. 

 
9.1.1 - A nota da prova objetiva será obtida com aplicação da fórmula abaixo: 

xNAP
TQP
100

NPO =   
 

 ONDE: 
 

 NPO  =  Nota da prova objetiva  
 

 TQP  =  Total de questões da prova  
 

 NAP  =  Número de acertos na prova  
 

9.1.2 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota diferente de zero. 
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10.  DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA AGENTE DE CONSTRUÇÃO E 

MANUTENÇÃO - PINTOR 

 
10.1 -  A prova prática tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e a Agilidade através de avaliação do 

desenvolvimento de tarefas propostas dentro das atribuições inerentes a função. 
 

10.1.1 - A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e 
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 
 

10.1.2 - A Agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, 
sendo estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital. 
 

10.1.3 - A prova prática  será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 
"Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de “0” 
(zero) a “50” (cinquenta) pontos.  
 

10.1.4 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova prática 
 
 

11.  DA PROVA PRÁTICA MONITOR CULTURAL/COREOGRAFIA PARA BANDAS MARCIAIS E 

FANFARRAS 

  
11.1 - A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos sendo considerados aprovados os candidatos 

que obtiverem nota não inferior a “50,0” (cinquenta).   
 

11.1.1-  Versará sobre conhecimentos técnicos sobre coreografia para bandas e fanfarras e sobre técnica pedagógica 
do candidato. 
 

11.1.2- Outras disposições referentes à prova prática serão divulgadas quando da convocação para a mesma, através 
do Edital que publicará o Resultado das provas objetivas (escritas).   

 
 

12.  DO RESULTADO FINAL 

 
12.2  - A nota final será a média aritmética obtida com a soma das notas nas provas objetivas e práticas, cuja fórmula 

é a seguinte: 

2
NPPNPO

NF
+=  

 ONDE: 
 

 NF = Nota Final  
 

 NPO  =  Nota na Prova Objetiva  
 

 NPP  =  Nota na Prova Prática  
 
 

13.  DO PROVIMENTO DO CARGO  

 
13.1 - O provimento do Cargo obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos aprovados. 

 
13.2 - O candidato, quando convocado, deverá comparecer no local, dia e horário determinados na convocação que 

será feita através de publicação no órgão que divulga os atos oficiais. 
 

13.3 - O candidato que deixar de observar as condições e o prazo previsto na convocação perderá automaticamente 
a vaga, sendo convocado o candidato seguinte na ordem de classificação. 
 

13.4 - Não será(ão) contratado(s) ex-servidores demitidos nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos  
Municipais, bem como os candidatos que tenham sido condenados por crimes praticados contra a 
Administração Pública. 
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13.5 - É vedada a nomeação de candidatos que se enquadrem nas disposições do § 10, do Art. 37, da Constituição 
Federal, alterada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, podendo ser declarado nulo 
o contrato de admissão. 
 

13.6 - Quando da Posse, os documentos de escolaridade obtidos no exterior serão aceitos, se revalidados de acordo 
com as normas legais vigentes. Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no exterior, deverão 
estar acompanhados de tradução pública e juramentada. 
 

13.7 - O Concurso terá validade por 1 (um) ano a partir da data de homologação dos resultados, prorrogável por mais 
1 (um) ano, a critério da Administração Pública. 
 

13.8 - Os candidatos somente serão empossados no cargo público se apresentarem: 
 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS : 
a) Carteira profissional (todas) – atualizar mudança em estado civil no DRT; 
b) 02(duas) fotos ¾ recente e não podem ser instantânea; 
c) R.G. (original); 
d) C.P.F. (original); 
e) Título de eleitor (original) e comprovante da última eleição; 
f) Carteira de reservista (original); 
g) Certidão de casamento (cópia); 
h) Antecedentes criminais: retirar no site www.ssp.sp.gov.br ou Delegacia de Polícia; 
i) Documentos comprobatórios de escolaridade exigidos no edital do concurso público (cópia); 
j) Comprovante de registro profissional em órgão representativo exigido para o exercício da profissão; 
k) Cartão do Cidadão – retirar no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), sito na rua Anita Garibaldi, 821 – 

Centro - Lençóis Paulista – SP; 
l) Cartão do SUS (CAC – Centro de Atendimento ao Cidadão). 
 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONDICIONAIS : 
a) Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos (cópia); 
b) Carteira de vacinação de filhos menores de 7 anos (cópia); 
c) Cartão do PIS ou PASEP (verificar se está anexo na C.T.P.S.); 
d) Certificado de Mestrado ou Doutorado (cópia); 
e) Declaração de horário de trabalho para efeito de acúmulo de cargo; 
f) Declaração de tempo de serviço no Estado (cópia); 
g) Declaração de imposto de renda e recibo de entrega (cópia). 
 

13.9 - Além dos documentos especificados no item anterior, poderão ser solicitados outros documentos necessários 
para a efetiva contratação do candidato, sob pena de perda do direito à vaga. 

 
 
 

14.  DO EXAME ADMISSIONAL  

 
14.1 - Os candidatos aprovados no concurso público, quando da convocação para preenchimento de vaga, serão 

submetidos a exame admissional. 
 

14.2 - O exame admissional será composto por avaliação das condições físicas e mentais do candidato, com objetivo 
de constatar sua aptidão para o cargo pretendido. 
 

14.3 - A avaliação da aptidão física será conduzida por Médico do Setor de Medicina do Trabalho, que poderá solicitar 
laudos de outros profissionais especialistas bem como exames complementares. 
 

14.4 - A avaliação psicológica dos candidatos será conduzida por Psicólogo Organizacional, e visará identificar 
características de personalidade, aptidão e adequação do candidato para exercício do cargo a que concorre. 
Para a avaliação serão usados quaisquer dos instrumentos validados pelo Conselho Federal de Psicologia. 
 

14.5 - A avaliação do Médico do Trabalho ou do Psicólogo Organizacional será conclusiva e de caráter eliminatório 
em se constatando a inaptidão do candidato em quaisquer dos aspectos (físico ou mental). 
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15.  DOS RECURSOS 

 
15.1  - Será admitido recurso quanto: 

a) Ao indeferimento ou não processamento de inscrição; 
b) À formulação das questões, e respectivos quesitos e gabarito das mesmas; 
c) Aos resultados parciais e finais do Concurso Público. 
 

15.2   - Caberá recurso à CONSESP – Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data da divulgação oficial por edital de cada evento, em jornal com circulação local, 
excluído-se o dia da publicação para efeito de contagem do prazo, os mesmos deverão ser protocolados no 
Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal – Praça das Palmeiras, 55, no prazo estabelecido neste Edital, na 
forma de requerimento, e deverão conter os seguintes elementos: 
a) Concurso de referência; 
b) Nome completo, número de inscrição, RG e endereço; 
c) Cargo ao qual concorre; 
d) Exposição e justificativa circunstanciada do fato ensejador do recurso. 
 

15.3   - Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via eletrônica ou fora do prazo, devendo 
ser digitado ou datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de 
contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação 
plausível. 
 

15.4  - Em caso de haver questões anuladas por decisão da Comissão Executora do Concurso, as mesmas serão 
consideradas como respondidas corretamente por todos candidatos, independente de terem recorrido. 
 

15.5  - Se houver alguma alteração de gabarito oficial, por força de impugnações, todas as provas relacionadas 
àquele cargo serão corrigidas de acordo com a alteração. 

 
 

16.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1  - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 

Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
 

16.2  - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados 
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
 

16.3  - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
 

16.4  - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de 3 (três) anos de transição, serão aceitas 
como corretas as duas normas ortográficas. 
 

16.5   - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as Folhas de 
Respostas serão digitalizadas, podendo após serem incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia 
de segurança, pelo prazo de cinco anos. 
 

16.6  - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, 
após o resultado final. 
 

16.7  - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão 
chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração. 
 

16.7.1- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame de saúde, elaborado por 
médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal e apresentação de documentos legais que lhe 
forem exigidos. 
 

16.8- A convocação para sessão de oferecimento de vagas será efetuada através de publicação em jornal 
contratado para divulgação dos atos oficiais, cabendo ao candidato o acompanhamento das publicações. 
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16.9- Cabe ao candidato classificado manter atualizados os seus dados junto à Prefeitura Municipal. 
 

16.10- O candidato, quando convocado, deverá abrir conta corrente em agência bancária indicada pela Prefeitura 
Municipal. 
 

16.11- Além dos documentos especificados no item 13.8, poderão ser solicitados outros documentos necessários 
para a efetiva contratação do candidato. 
 

16.12- Os candidatos contratados serão submetidos aos procedimentos de avaliação de desempenho instituídos pela 
Prefeitura Municipal para seus servidores. 
 

16.13- Cabe ao candidato empossado o acompanhamento junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo do 
processo referente à sua contratação. 
 

16.14- Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses 
de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 
 

16.15- Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CONSESP – 
Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 
1595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, e se 
verificado posteriormente à homologação o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. 
 

16.15.1- Não obstante as penalidades cabíveis, a Comissão Organizadora do certame, poderá, a qualquer tempo, 
anular a inscrição, a prova ou a admissão do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou 
irregularidades na prova. 
 

16.16  - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura através de Comissão 
Fiscalizadora especialmente constituída pelo Decreto nº 360, de 22 de dezembro de 2010  e CONSESP – 
Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda. 
 

16.17  - A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de 
cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
 

16.18 - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 
 

16.19 - Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do  presente Edital.  
 

16.20 - A Organização, aplicação e correção das provas escritas e práticas ficarão a cargo da CONSESP. 
 

 
 

Lençóis Paulista/SP, 04 de abril de 2011. 
 

 
 

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
PREFEITA 
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ANEXO I 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
 
AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO - PINTOR 
Descrição Sintética: 

a) Compreende a força de trabalho que se destina a executar trabalhos de pintura de letras ou motivos 
decorativos, e executar serviços simples de pintura lisa, a pistola e a trincha, com tintas à base de óleo, 
esmalte, verniz, cal, laca e outras. 

b) preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-as, lixando-as, 
limpando-as, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta, para protegê-las ou decorá-
las, visando à manutenção e à conservação dos próprios municipais, além de executar serviços de colocação 
de vidros em geral, elaborar e pinta letras, desenhos e motivos decorativos, baseando-se nas especificações 
do trabalho, para confeccionar cartazes, letreiros e outros dísticos, bem como, executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 

c) executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
 
MONITOR CULTURAL/COREOGRAFIA PARA BANDAS MARCIAIS E FA NFARRAS 

a) Compreende a força de trabalho que se destina a desenvolver atividade de formação artística/cultural de 
alunos de diversas faixa etárias;  

b) participação nas atividades culturais e projetos desenvolvidas pela Prefeitura Municipal quando convocado;  
c) preparação de alunos para participação em eventos culturais; 
d) atualizar e ampliar seu conhecimento técnico;  
e) executar outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

 


