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EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – 02/2011  

A Prefeitura da Estância Climática de Bragança Paulis ta, nos termos da legislação vigente, 
torna pública a abertura de inscrições ao Concurso Público para provimento dos empregos 
vagos descritos abaixo e das demais vagas que porventura surgirem durante o prazo de validade 
do presente concurso. 

As provas serão aplicadas no dia 31 de julho de 201 1, em horário e local a ser definido, em 
Edital de Convocação para Provas, que será publicado no dia 22 de julho de 2011, no jornal 
“Gazeta Bragantina” e divulgado nos sites www.ibamsp-concursos.org.br e 
www.braganca.sp.gov.br, conforme item 4.2 deste Edital. 

A realização do Concurso Público foi autorizada pelo Executivo Municipal, conforme despacho 
exarado em processo próprio em especial a Portaria nº 3.333 de 02 de junho de 2011  que 
nomeou Comissão Organizadora do Concurso Publico conforme estabelece artigo 106 do 
Parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município. 

O Concurso Público será regido pelas instruções especiais a seguir transcritas. 

 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Dos empregos (por ordem alfabética), número de vagas, requisitos, carga horária, 
vencimentos, e taxas de inscrição: 

Código EMPREGO REQUISITOS / JORNADA DE 
TRABALHO SEMANAL 

VAGAS 
VENCI-
MENTOS  
- R$ 

TAXA 
DE 

INSCRI
ÇÃO 

201 
AGENTE DE AUTORIDADE 
DE TRÂNSITO 

Médio Completo / 44 horas 
semanais 07 1.144,00 58,00 

202 
AGRÔNOMO (Engenheiro) 
JUNIOR 

Curso superior em Engenharia 
Agronômica, com inscrição no 
Conselho Regional da categoria / 
44 horas semanais. 

01 2.481,00 75,00 

203 COVEIRO JUNIOR Primeiro Grau incompleto / 44 
horas semanais 04 1.375,00 47,00 

204 COZINHEIRO JUNIOR 4ª série do Primeiro Grau / 44 
horas semanais 02 1.094,00 47,00 

205 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR Curso superior em Engenharia 
Civil / 44 horas semanais 02 2.830,00 75,00 

206 PAJEM 

Curso normal (magistério) em 
nível médio com habilitação 
específica em Educação Infantil 
ou Curso pós –médio com 
habilitação específica em 
Educação Infantil ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia com 
habilitação específica em 
Educação Infantil / 44 horas 

20 1.045,00 58,00 

207 SERVIDOR BRAÇAL Primeiro Grau incompleto / 44 
horas semanais 10 895,00 38,00 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE BRAGANÇA PAULIS TA 
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1.2. As atribuições que caracterizam cada emprego são as estabelecidas no Anexo 
I do presente Edital e estão descritas na Lei Complementar nº_259 de 24 de 
março de 2000 e alterações, Lei Complementar nº 457 de 25 de março de 
2005 e alterações, disponíveis no site www.camarabp.sp.gov.br. 

1.3. Os candidatos habilitados serão contratados segundo necessidade de pessoal, 
disponibilidade orçamentária e limites legais para tais despesas, obedecendo à 
ordem de classificação final. 

1.3.1. Os remanescentes formarão listagem para serem aproveitados, dentro do 
prazo de validade do Concurso Público, à medida que surgirem ou forem 
ampliadas às vagas. 

1.3.2. A nomenclatura dos empregos e suas atribuições poderão sofrer alterações em 
virtude de reestruturação administrativa e/ou adequação do quadro de pessoal 
da Prefeitura. 

1.4. O Concurso Público terá as provas objetivas de caráter classificatório e 
eliminatório de acordo com os Capítulos 4 e 5 do presente Edital. 

1.5. O Concurso Público será realizado na cidade de Bragança Paulista/SP. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa das condições 
estabelecidas neste Edital em relação às quais o candidato não poderá alegar 
desconhecimento.  

2.1.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente pela internet, no período de 22 
de junho a 04 de julho de 2011 .  

2.2 São condições para inscrição/admissão: 

2.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida a 
igualdade nas condições previstas no artigo 12 da Constituição Federal;  

2.2.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da posse; 

2.2.3 Estar quite com o Serviço Militar se for o caso; 

2.2.4 Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos; 

2.2.5 Estar quite com a Justiça Eleitoral; 

2.2.6 Preencher as exigências do emprego segundo o que determina a Lei e a 
Tabela do item 1.1 do presente Edital; 

2.2.7 Não registrar documentalmente antecedentes criminais; 

2.2.8 Gozar de boa saúde física e mental; 

2.2.9 A Administração poderá solicitar outros documentos que julgar necessários, 
para efeito de provimento do emprego. 

2.3 A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas no 
item anterior será feita por ocasião da admissão.   

2.3.1 A não apresentação da referida documentação é fator de cancelamento de 
todos os efeitos desde a inscrição.  

2.4 Para inscrever-se o candidato deverá, no período de 22 de junho a 04 de julho 
de 2011, acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br  
durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Concurso 
Público e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos 
abaixo: 
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2.4.1 Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, 
transmitir os dados via Internet e imprimir o boleto bancário; 

2.4.2 Efetuar o pagamento do boleto bancário no valor estabelecido na Tabela do 
item 1.1 deste Edital, com vencimento dia 05 de julho de 2011, nas agências 
bancárias constantes no endereço eletrônico mencionado no item 2.4. 

2.4.3 Para o pagamento da taxa de inscrição realiza da pela internet, somente  
poderá ser utilizado o boleto bancário impresso  que poderá ser pago até a 
data limite indicada no item 2.4.2, respeitado o horário bancário. 

2.4.4 Não serão aceitos pagamentos de inscrição pela inte rnet por meio de 
transferência bancária ou depósito bancário . 

2.4.5 O pagamento do boleto deverá ser feito apenas  na rede bancária, não 
sendo aceitos pagamentos feitos em lotéricas, lojas  e supermercados.  

2.5 A partir de dois dias úteis após o pagamento do boleto o candidato poderá 
conferir no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (IBAM) se os dados da inscrição efetuada pela Internet foram 
recebidos e o valor da inscrição foi pago. 

2.5.1 Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.ibamsp-
concursos.org.br e no link “área do candidato” digitar seu RG e data de 
nascimento. Para tanto é necessário que o candidato cadastre esses dados 
corretamente.  

2.5.2 As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento 
do valor da inscrição. 

2.5.3 As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados 
após a data do encerramento das inscrições, não serão aceitas. 

2.5.4 O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia do documento de 
identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados 
cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da lei. 

2.5.5 O IBAM e a Comissão do Concurso não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição pela internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de 
dados ou a impressão do boleto. 

2.5.6 O candidato que preencher incorretamente sua inscrição ou que fizer qualquer 
declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as 
condições estabelecidas no Edital, terá sua inscrição cancelada, tendo, em 
conseqüência, anulados os atos decorrentes dela, mesmo que aprovado nas 
provas e exames ou ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

2.5.7 Não haverá isenção da taxa de inscrição exceto aos doadores de sangue no 
Município de Bragança Paulista, nos termos da Lei Municipal 3893/2007. 

2.5.7.1 O candidato que quiser gozar das prerrogativas que lhe são facultadas pela Lei 
Municipal 3893/07 deverá comparecer ao Posto de Atendimento no Paço 
Municipal, Salão Nobre da Prefeitura, situado a Avenida Antonio Pires 
Pimentel, nº 2015 – Bragança Paulista/SP nos dias 22 de junho a 04 de julho 
de 2011, das 09:00 horas às 16:00 horas. O beneficio indicado será concedido 
ao candidato, que preencher integralmente os requisitos e condições no 
Decreto nº1.235 de 17 de junho de 2011. 

2.5.7.2 Não serão aceitos pedidos de isenção após o período descrito no item anterior. 
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2.5.7.3 O resultado do deferimento/indeferimento do pedido de isenção será publicado 
no jornal “Gazeta Bragantina” e divulgado nos sites www.braganca.sp.gov.br e 
www.ibamsp-concursos.org.br. 

2.5.7.4 O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido, caso deseje participar 
do Certame, deverá efetuar sua inscrição através do recolhimento da taxa de 
inscrição, nas formas estabelecidas neste Capítulo. 

2.5.8 O candidato com deficiência deverá, no ato da inscrição, proceder na forma 
estabelecida no item 3 deste Edital. 

2.5.9 Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, depósito, condicional 
e/ou extemporânea. 

2.5.10 O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de 
inscrição, arcando com as eventuais conseqüências de erros de preenchimento 
daquele documento. 

2.5.1. A Comissão do Concurso divulgará, juntamente com o Edital de Convocação 
para as provas, os números das inscrições indeferidas. 

2.6.     O candidato responde administrativo, civil e criminalmente, pelas 
informações inverídicas prestadas no Formulário de Inscrição anulando-se os 
procedimentos conseqüentes. 

2.7. O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, 
deverá solicitá-la, por escrito, no período destinado às inscrições (de 22 de 
junho a 04 de julho ), junto Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal, no Paço Municipal, das 09:00 horas às 16:00 horas. 

2.8. O candidato que não fizer a solicitação mencionada no item 2.7 até o término 
das inscrições, dentro do horário estabelecido, seja qual for o motivo alegado, 
poderá não ter a condição atendida.  

2.9. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido. 

2.10. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das 
provas, deverá levar um acompanhante que ficará em sala reservada e que 
será responsável pela guarda da criança. 

2.10.1. Não haverá compensação do tempo destinado à amamentação no tempo de 
duração de prova. 

2.11. Poderá haver coincidência no horário de aplicação das provas 

2.12. O candidato poderá realizar mais de uma inscrição ficando ciente, entretanto, 
que em caso de coincidência de horário de aplicação das provas deverá optar 
por um dos cargos, realizando apenas uma prova. 

 

3. DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

3.1.       As pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas 
que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e no 
artigo 111 da Lei Orgânica do Município é assegurado o direito de inscrição no 
presente Concurso Público desde que a deficiência de que são portadoras seja 
compatível com as atribuições do emprego em provimento. 

3.1.1. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas 
categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99 e 
alterações. 

3.1.2. As pessoas com deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de 
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condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das 
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de 
aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos.  

3.1.3. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá no período de 22 de 
junho a 04 de julho de 2011,  apresentar Laudo Médico circunstanciado, 
emitido no máximo há 90(noventa) dias, atestando a espécie e o grau ou nível 
de deficiência, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para 
assegurar a previsão de adaptação da sua prova (solicitação de prova especial 
Braile ou Ampliada).  

3.1.3.1 O candidato com deficiência deverá entregar seu Laudo na Divisão de 
Recursos Humanos da Prefeitura, no Paço Municipal, de 22 de junho a 04 de 
julho de 2011, das 09:00 horas às 16:00 horas , sob pena de não ser 
considerado como pessoa com deficiência. 

3.1.4. Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados nos itens 
3.1.3. e 3.1.3.1. dentro do prazo do período das inscrições não serão 
considerados como pessoas com deficiência e não terão a prova especial 
preparada, seja qual for o motivo alegado, estando impossibilitados de realizar 
a prova em condições especiais.  

3.1.5. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa 
condição, não poderá interpor recurso em favor de sua situação.  

3.1.6. Não será contratado o candidato cuja deficiência não for configurada através 
de perícia médica realizada por junta médica do Município, ou quando esta for 
considerada incompatível com a função a ser desempenhada, conforme artigo 
7º da Lei Complementar nº 259/2000. 

 

4. DAS PROVAS OBJETIVAS E SEU JULGAMENTO 

4.1. A avaliação será realizada com base em instrumentos que mensuram as 
competências, habilidades e conhecimentos exigidos pelo emprego, conforme 
indicação do Anexo I: prova escrita objetiva de Conhecimentos Básicos 
(CB) e/ou Conhecimentos Específicos (CE) . 

4.2. A convocação para a prova escrita será afixada no Quadro de Avisos da 
Prefeitura, publicada no jornal “Gazeta Bragantina”, divulgada nos sites 
www.braganca.sp.gov.br e www.ibamsp-concursos.org.br no dia 22 de julho de 
2011, contendo informações quanto aos horários e locais de realização das 
provas. 

4.2.1. Não serão emitidos cartões de convocação, devendo, portanto, o candidato 
tomar conhecimento de sua convocação para a prova nas formas previstas no 
item anterior. 

4.2.2. Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova, pelo menos 30 (trinta) 
minutos antes da hora marcada, munidos do protocolo de inscrição, 
documento oficial de identidade com foto e no origi nal , caneta 
esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. 

4.2.3. São considerados documentos de identidade os originais de  Carteiras e/ou 
Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas 
Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; 
Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por 
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento 
de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM 
etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
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Habilitação formalmente válida (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 

4.2.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou 
danificados ou quaisquer outros documentos não mencionados no item 
anterior. Não será aceita cópia de documentos de identidade, ainda que 
autenticada. 

4.2.5. O candidato deverá estar portando, também, o comprovante de inscrição. 

4.2.6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, 
com clareza, a identificação do candidato. 

4.2.7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 
das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou 
furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido 
à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão 
digital em formulário próprio. 

4.3. Perderá o direito à prova o candidato que se apresentar após o horário 
estabelecido para o fechamento do portão do prédio conforme Edital de 
Convocação ou que não estiver de posse dos documentos hábeis previstos no 
item 4.2.3. 

4.4. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou repetição de prova 
objetiva ou ainda, aplicação da prova objetiva em outra data ou horários 
diferentes dos divulgados no Edital de Convocação. 

4.5. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a 
realização das provas como justificava de sua ausência.  

4.6. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará a eliminação do Concurso Público. 

4.7. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando garantir a 
lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de interesse público e, em 
especial dos próprios candidatos – bem como a sua autenticidade solicitará 
aos candidatos, quando da aplicação das provas, o registro de sua assinatura 
em campo específico na folha de respostas, bem como de sua autenticação 
digital.  

4.8. O tempo de realização da prova objetiva será de 3 (três) horas. 

4.9. As provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório terão 30 (trinta) 
questões 

4.9.1. Cada questão apresentará 4 (quatro) alternativas. 

4.10. Será atribuído 1,0 (um) ponto a cada questão, considerando-se habilitados os 
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) 
da prova. 

4.11. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de 
respostas personalizadas, único documento válido para a correção das provas. 
O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do 
candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas na capa do caderno de questões e na folha de respostas. 

4.12. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa do 
Caderno de Questões e na Folha de Respostas. 

4.13. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas 
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deverão ser rigorosamente seguidas sendo o candidato único responsável por 
eventuais erros cometidos. 

4.14. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos 
materiais recebidos no momento da aplicação das provas não sendo aceitas 
reclamações posteriores. 

4.15. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha. 

4.16. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova 
Objetiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4.17. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma marcação, emenda ou rasura, ainda que legível. 

4.18. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 
códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

4.19. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das 
normas definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao Concurso Público, 
nos comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções 
constantes da Prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas, o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do 
prédio, inadmitindo-se qualquer tolerância; 

b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento que bem o identifique; 
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
e) ausentar-se do local antes de decorrida uma hora e meia do início das 

provas; 
f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais 

não permitidos, sem autorização; 
g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de 

livros, notas ou impressos não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 
j) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico 

ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos 
similares), bem como protetores auriculares; 

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido. 

4.20. Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados da 
entrada até a saída do candidato do prédio onde serão realizadas as provas. 

4.21. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por 
perda ou extravio de documentos ou objetos, ocorrido no local de realização 
das provas, nem por danos neles causados. 

4.22. O tempo mínimo de permanência na sala é de uma hora e meia, inclusive para 
levar consigo o Caderno de Questões. 

4.23. Por razões de segurança, os cadernos de questões somente serão entregues 
aos candidatos no local de aplicação das provas, na forma descrita no item 
anterior. 
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4.24. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual 
ou grafológico, a utilização de processos ilícitos, o candidato terá sua prova 
anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

4.25. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de 
prova. 

4.26. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das 
provas, deverá levar um acompanhante que ficará em sala reservada e que 
será responsável pela guarda da criança. 

4.27. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de 
prova. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO  

5.1. A Lista de Classificação será em ordem decrescente de acordo com a nota 
final. 

5.2. Haverá 01 (uma) lista de classificação final para todos os candidatos 
aprovados, destacando-se, na mesma, as pessoas com deficiência e uma lista 
contendo a classificação desses últimos. 

5.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os 
seguintes critérios de desempate: 

a)  com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº  
10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de 
idade mais elevada; 

b)  obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos, quando for o 
caso; 

c)  mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

5.4. A Comissão do Concurso dará publicidade ao Edital, às convocações, e 
resultados no Quadro de Avisos da Prefeitura ou no Salão Nobre e/ou no jornal 
“Gazeta Bragantina” e nos sites www.ibamsp-concursos.org.br e 
www.braganca.sp.gov.br. 

 

6. DOS RECURSOS 

6.1. O prazo para interposição de recurso será de 1 (um) dia útil contado da data da 
divulgação do fato que lhe deu origem. 

6.2. O recurso deverá ser entregue e protocolado pelo próprio candidato na Divisão 
de Recursos Humanos da Prefeitura, no Paço Municipal, das 9h às 16h, 
conforme modelo constante do Anexo III. 

6.3. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser 
elaborado de forma individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada 
questão. 

6.4. Não será aceito/apreciado o recurso interposto por fac-símile (fax), telex, email, 
telegrama ou outro meio não especificado neste Edital. 

6.5. O candidato deverá dirigir-se à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura 
para tomar ciência da resposta oferecida ao recurso interposto. 

6.6. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados 
neste edital. 

6.7. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova. 
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6.8. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso 
do questionado. 

6.9. Não serão aceitos: pedidos de revisão de recurso; recurso de recurso e recurso 
contra o gabarito oficial definitivo. 

6.10. A Comissão de Concurso constitui a instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais. 

6.11. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas 
neste Capítulo não serão avaliados. 

6.12. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a 
todos os candidatos presentes à prova. 

6.13. Na possibilidade de haver mais de uma alternativa correta por questão, serão 
consideradas corretas as marcações feitas pelos candidatos em qualquer uma 
das alternativas consideradas corretas. 

6.14. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos 
e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 

6.15. Na ocorrência do disposto nos itens 6.12, e 6.13 poderá haver, eventualmente, 
alteração na nota e na classificação inicial obtida para uma classificação 
superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida para a prova. 

 

7. DA ADMISSÃO 

7.1. Os candidatos admitidos serão regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT e estarão sujeitos ao estágio probatório nos termos 
constitucionais. 

7.2. Os benefícios serão concedidos de acordo com a legislação em vigor, sendo 
que o Vale Transporte será concedido apenas para as linhas urbanas e 
suburbanas com características urbanas nos termos definidos pelo DER 
devendo a distância percorrida ser inferior a 75 km. 

7.3. A admissão do candidato será feita respeitando-se, rigorosamente, a ordem da 
Lista de Classificação Final e os limites descritos no item 1.3 deste Edital. 

7.4. Para efeito de ingresso, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico 
e psicológico, de caráter eliminatório, realizado pela Prefeitura ou por sua 
ordem que avaliará sua aptidão física e mental para o exercício do emprego; os 
que não lograrem aprovação não serão contratados. 

7.5. É facultado à Administração, exigir dos candidatos classificados, quando da 
admissão, além da documentação prevista no item 2.2 e da Tabela do item 1.1 
deste Edital, outros documentos pertinentes ao emprego pleiteado. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

8.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e 
a tácita aceitação das condições do Concurso Público, tais como se acham 
estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em 
eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, 
acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 
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8.2. Caberá à Banca Examinadora a responsabilidade pela prova, pelo grau de 
dificuldade, abrangência e quantidade de questões dos assuntos, bem como 
pela extensão da mesma. 

8.3. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que 
verificada posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, 
cancelando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 

8.4. Não serão fornecidas informações relativas a resultado de prova e resultado 
final, via telefone, fac-símile ou e-mail. 

8.5. Não serão fornecidas certidões de aprovação no referido concurso. 

8.6. A Comissão de Concurso não autoriza a comercialização de apostilas e não se 
responsabiliza pelo teor das mesmas. 

8.7. O prazo de validade do Concurso Público será de 01 (um) ano, contado a partir 
da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, por 
uma única vez, segundo interesse da administração. 

8.8. As vagas reservadas às pessoas com deficiência(s) ficarão liberadas, se não 
tiver ocorrido inscrição nos termos da Lei ou aprovação desses candidatos nas 
provas ou no exame médico específico, e serão providos pelos demais 
candidatos aprovados, com observância à ordem classificatória estabelecida 
na classificação definitiva. 

8.9. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada, atualizada ou sofrer 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito ou até a data de convocação dos candidatos para a correspondente 
prova, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

8.10. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e 
não havendo óbice administrativo, judicial ou legal, é facultada a incineração 
dos registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do 
Concurso Público, os registros eletrônicos a ele referentes. 

8.11. O Concurso Público será homologado pelo Prefeito Municipal nos termos da 
Legislação vigente após parecer da Comissão Organizadora do Concurso. 

8.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso. 

Bragança Paulista, 17 de junho de 2011. 

 

Dr. João Afonso Solis 

Prefeito Municipal 

 

Dr. Marco Antonio Marcolino 

Secretário Municipal de Administração 

 

Profa. Lucia Ribas de Souza Siqueira 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 

 

 

Dr. Lauro Mário Melo de Almeida                           Dr. Mateus da Costa Kawasaki 

              Membro                                                                         Membro 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES 
AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO (de acordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº 470, 
de 10 de agosto de 2005) 
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;  
II - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por 
infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no 
exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;  
III - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, 
estacionamento e parada prevista no Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores; 
 
AGRÔNOMO (ENGENHEIRO) 
• Realiza experimentos ou investigações relacionadas com os problemas que ocorrem com 

os cultivos agrícolas e elabora novos métodos de cultivo ou aperfeiçoamento dos já 
existentes, visando obter um maior rendimento e produtos de melhor qualidade. 

• Prepara e efetua estudos sobre culturas em centros experimentais, com o objetivo de obter 
ou melhorar os processos de cultivo, levando em conta fatores como rendimento, qualidade, 
adaptação a determinados tipos de solos ou clima e resistência a enfermidades e/ou 
insetos. 

• Prepara e estuda, sob o ponto de vista agronômico, a fim de determinar as necessidades da 
terra, os melhores métodos a serem empregados para plantar, cultivar, colher e armazenar 
os produtos extraídos da terra. 

• Analisa os efeitos da rotação dos cultivos, da drenagem e condições climáticas, elaborando 
métodos que previnam as enfermidades das plantas. 

• Ministra cursos e palestras técnicas. 
• Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
COVEIRO JUNIOR 
• Prepara a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura ou retirando a 

lápide e limpando o interior das covas ou túmulos já existentes , para permitir o 
sepultamento. 

• Coloca o caixão na sepultura, manipulando as cordas de sustentação , para facilitar seu 
posicionamento na mesma. 

• Efetua o fechamento da sepultura, recobrindo-a com terra e  fixando uma laje , para 
assegurar a inviolabilidade do túmulo. 

• Executa tarefas de capinação, varrição, remoção de lixo, limpeza e desinfecção do velório, 
colaborando para a manutenção da ordem e limpeza do cemitério. 

• Responsabilidade  pelo uso adequado e conservação dos materiais e ferramentas de 
trabalho, limpando-os e guardando-os em lugar apropriado, para mantê-los em condições de 
uso. 

• Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
COZINHEIRO JUNIOR 
• Separa o material a ser utilizado na confecção da refeição ou prato especial, escolhendo 

panela, temperos, molhos e outros ingredientes, para facilitar sua manipulação;  
• Prepara os alimentos, cortando-os, amassando-os ou triturando-os e temperando-os para 

garantir a forma e o sabor adequado a cada prato ou para seguir uma receita;  
• Coloca os alimento em panelas, formas, frigideiras ou outro recipiente, untando-os com óleo, 

banha, azeite ou manteiga e valendo-se de processos adequados a cada prato, para 
possibilitar a cocção;  

• Leva os alimentos ao fogo, regulando a temperatura e chama do forno ou fogão, para refogá-
los, assá-los, cozê-los ou fritá-los; 

• Retira os alimentos do forno ou fogão, verificando previamente se está no ponto desejado, 
para colocá-los em travessas e servi-los; 

• Ornamenta pratos, utilizando ingredientes e arrumando-os artisticamente, a fim de atender a 
encomendas para banquetes e para refeições especiais; 

• Determina a limpeza dos utensílios, solicitando a lavagem dos mesmos, para assegurar sua 
posterior utilização;  

• Prepara molhos, misturando ingredientes e armazenando-os em recipientes bem vedados, 
para possibilitar o rápido preparo das refeições; 
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• Controla o estoque de materiais e ingredientes, verificando o seu nível e o estado dos que 
são sujeitos a deteriorização, para providenciar as reposições necessárias;  

• Exerce a supervisão dos trabalhos na cozinha.    
 
 
 
 
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 
• Elabora projeto de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos 

e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando cálculo 
aproximado dos custos, para submeter à apreciação. 

• Elabora cronogramas físicos e financeiros de obras. 
• Executa serviços técnicos administrativos. 
• Supervisiona e fiscaliza obras, serviços de terraplanagem, projetos de locação, projetos de 

obras viárias, observando o cumprimento das especificações técnicas exigidas, para 
assegurar os padrões de qualidade e segurança. 

• Procede a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e 
examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado 
para a construção. 

• Calcula os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma 
consultando tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e especificação dos 
materiais que devem ser utilizados na construção. 

• Elabora relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e as 
alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados. 

• Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 
 
PAJEM 
• Atuar na Educação Infantil, assim consideradas as atividades nos berçários das creches, 

auxiliar de educação infantil e nos horários de repouso dos educandos de período integral. 
• Atuar em qualquer escola da Rede Municipal que tenham crianças com deficiência, bem 

como participar dos cursos de formação disponibilizados pela Secretaria Municipal de 
Educação. 

• Participar da elaboração, e execução e avaliação da proposta pedagógica da escola; 
participar das horas de trabalho pedagógicos. 

 
SERVIDOR BRAÇAL 
• Varre o local, utilizando diversos tipos de vassouras, para deixá-lo limpo. 
• Recolhe montes de lixo, despejando-os em latões, cestos e outros depósitos apropriados, 

para facilitar a coleta e transporte. 
• Coleta o lixo acumulado em logradouros públicos e outros locais, despejando em veículos e 

depósitos apropriados, a fim de contribuir para  a limpeza desses locais. 
• Executa tarefas  inerentes à cultura de produtos agrícolas em geral, preparando o solo, 

efetuando o plantio, procedendo à colheita e o tratamento primário dos produtos para  
possibilitar o consumo ao natural, ou posterior industrialização. 

• Realiza tarefas manuais com escavação e fechamento de fossas, valas,  utilizando 
ferramentas manuais, executa capinação, roçagem e varrição; 

• Retira e limpa materiais usados, de obras em demolição. 
• Transporta materiais, empregando, se necessário, carrinho de mão, e monta materiais de 

construção em geral e outros, à mão. 
• Espalha, com a pá, cascalhos e outros materiais para conservar e consertar o pavimento de 

ruas e rodovias. 
• Desempenha várias operações de ajuda ao motorista em veículo de transporte de carga, 

como carregamento, descarga e entrega de mercadorias, e orientação de manobras. 
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ANEXO II – PROGRAMAS 

 
AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO 
Conhecimentos Básicos: 
Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; 
Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, 
propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três 
Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do 
Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, 
superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de 
problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros 
e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 1º 
e 2º graus; Sequências, Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de problemas. 
Conhecimentos Específicos: 
Noções básicas e conceitos fundamentais de engenharia de trafego. Elementos que influem 
no trânsito: veículo via motorista, pedestre e meio ambiente; conceitos de mobilidade e 
acessibilidade; trânsito, meios de transporte, cidadania e qualidade de vida; os problemas do 
tráfego nas cidades; o planejamento do trânsito urbano e sua relação com o transporte 
público; gerenciamento da mobilidade; noções de Legislação de trânsito (Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro CTB. Resoluções e portarias do 
CONTRAN. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 
2000 regulamentado pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004); acessibilidade; 
hierarquia viária. Noções de Sinalização: horizontal e vertical e semafórica. Direção Defensiva. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
AGRÔNOMO (ENGENHEIRO)  
Conhecimentos Básicos: 
Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; 
Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Conhecimentos Específicos: 

Elaboração de Laudo pericial; Conhecimentos de: Propagação de Plantas Cultivadas: Métodos 
de Propagação Viveiros, Instalações, Formações de Canteiros. Doenças e Pragas de Plantas 
Cultivadas. Nutrição e Adubação Química e Orgânica das Plantas. Arborização Urbana. 
Parques e Jardins. Meio Ambiente: Educação Ambiental, Lixo Urbano. Conhecimentos de 
Código Sanitário Estadual. 
Conhecimento de Agroecologia: As bases formativas da agricultura contemporânea. Conceitos 
e princípios de agroecologia. O conceito de agroecossistema: estrutura e funcionamento. 
Fatores associados aos sistemas vegetais e animais em suas relações com o meio ambiente. 
Manejo ecológico dos solos. Princípios básicos de ecologia da população vegetal. Fluxos de 
energia e nutrientes na agricultura. Interações, diversidade e estabilidade em 
agroecossistemas. A transição da agricultura convencional à agricultura ecológica. 
Área de Solos/Poluição dos Solos: Gênese, morfologia e classificação do solo: principais 
características dos horizontes diagnósticos superficiais e sub-superficiais; definições e 
conceitos referentes às classes de 1º nível (ordens); classificação interpretativa do solo para 
uso agrícola e outros fins. Erosão e conservação do solo: mecanismos e fatores que afetam a 
erosão hídrica e a erosão eólica; impactos ambientais e econômicos da erosão do solo; 
práticas de controle da erosão. Química e fertilidade do solo: fase sólida e líquida, conceitos, 
composição e estrutura; dinâmica dos nutrientes e correção das deficiências pela adubação 
mineral e ou orgânica; recomendação de adubação e calagem. Biologia do solo: decomposição 
de compostos orgânicos; interações microbianas; ciclagem de nutrientes; dinâmica da matéria 
orgânica. Resíduos urbanos, agrícolas e industriais: caracterização, tratamento e manejo de 
resíduos; alternativas de descarte e ou reaproveitamento no solo; critérios para descarte; 
avaliação de impactos ambientais e medidas mitigatórias; parâmetros para monitoramento do 



 14 

solo e águas. Poluição do solo: o solo como meio de inativação e ou transformação de 
poluentes; biodegradação de princípios ativos poluentes; biorremediação de solos 
contaminados. 
Agrotóxicos: Conceito e características dos produtos. Classificação toxicológica. 
Procedimentos e cuidados no registro, produção, embalagem, rotulagem, comercialização e 
armazenamento. Avaliação da periculosidade ambiental. Impacto do uso de agrotóxicos no 
ambiente. 
Controle Biológico: Conceito. Principais agentes – grupos e características. Métodos de 
controle biológico. Planejamento e implantação de programas de controle biológico. Controle 
de Qualidade de agentes de controle biológico. Importação, exportação e regulamentação de 
agentes de controle biológico. 
Métodos Culturais: Conceito e princípios básicos. Métodos e/ou práticas. 
Métodos de irrigação: vantagens e desvantagens, critérios para seleção do método mais 
adequado; Evapotranspiração de referência e evapotranspiração real; Necessidades de 
irrigação; Cálculo das principais variáveis em projetos de irrigação por aspersão, sulcos e 
inundação. 
Métodos de drenagem: Drenagem de baixo custo (métodos alternativos); Avaliação da 
necessidade de drenagem; Cálculo das principais variáveis em projetos de drenagem 
superficial e subsuperficial. 
Preservação: Hidrologia das encostas. Impacto das atividades agrícolas na qualidade da água. 
Planejamento ambiental em microbacias hidrográficas. Legislação estadual de recursos 
hídricos. 
Criações: Conceitos de espécie e indivíduo. Conceitos de aptidão, função e produto. Grupos 
raciais. Índices zootécnicos. Sistemas de produção e seu impacto ao meio ambiente. 
Introdução de espécies exóticas. 
Nichos ecológicos. Perspectivas da aquacultura. Anatomia, fisiologia e biologia de espécies 
nativas e exóticas. Qualidade e manejo da água e da alimentação de peixes. Instalações e 
equipamentos. Larvicultura, Alevinagem, Recria e Engorda. Aspectos econômicos da criação 
de animais. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
COVEIRO JUNIOR 
Conhecimentos Básicos: 
Português:- Interpretação de Texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência 
nominal e verbal. Noções da norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 
Matemática:- Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais relativos (formas decimal e 
fracionária): propriedades, operações e problemas; Grandezas Proporcionais - Regra de três 
simples; Porcentagem e juro simples – Resolvendo problemas; Sistema Monetário Brasileiro; 
Sistema Decimal de Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo 
(transformação de unidades e problemas); Figuras Geométricas Planas: perímetros e áreas - 
problemas. 
Conhecimentos Específicos: 
Noções sobre sepultamento, ferramentas básicas; capina; pequenos reparos; serviços de 
pintura. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
 
COZINHEIRO JUNIOR 
Conhecimentos Básicos: 
Português:- Interpretação de Texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência 
nominal e verbal. Noções da norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 
Matemática:- Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais relativos (formas decimal e 
fracionária): propriedades, operações e problemas; Grandezas Proporcionais - Regra de três 
simples; Porcentagem e juro simples – Resolvendo problemas; Sistema Monetário Brasileiro; 
Sistema Decimal de Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo 
(transformação de unidades e problemas); Figuras Geométricas Planas: perímetros e áreas - 
problemas. 
Conhecimentos Específicos: 
Conhecimentos específicos na área e uso adequado de equipamentos e materiais; Higiene na 
manipulação dos alimentos; prevenção á contaminação; higiene e segurança pessoal; higiene 
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e segurança dos alimentos; procedimentos para economia de energia elétrica e água. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
 
 
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 
Conhecimentos Básicos: 
Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; 
Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Conhecimentos Específicos: 
Projetos de obras civis: Arquitetônicos. Estruturais (concreto, aço e madeira). Fundações. 
Instalações elétricas e hidrossanitárias. 
Projetos complementares: Elevadores. Ventilação-exaustão. Ar condicionado. Telefonia. 
Prevenção contra incêndio. 
Especificação de materiais e serviços. 
Programação de obras: Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: 
levantamento de quantidades. 
Planejamento e cronograma físico-financeiro: PERT-COM; Acompanhamento de obras; 
Construção: Organização do canteiro de obras: execução de fundações (sapatas, estacas e 
tubulões). Alvenaria.  Estruturas e concreto. Aço e madeira. Coberturas e impermeabilização. 
Esquadrias. Pisos e revestimentos. Pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade e 
telefonia); Fiscalização: Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de 
fatura etc.). Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, 
madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.). Controle de execução de obras e serviços; Noções 
de irrigação e drenagem, de hidráulica, de hidrologia e solos: Legislação e Engenharia legal; 
Licitações e contratos: Legislação específica para obras de engenharia civil; Vistoria e 
elaboração de pareceres; Princípios de planejamento e de orçamento público; Elaboração de 
orçamentos; Noções de segurança do trabalho; Consumo per-capita de água, fatores que 
afetam o consumo, variações. Projeções de consumo de água: projeções de população, 
distribuição demográfica; Captação de água subterrânea, captação em fontes de afloramento 
de água e captação de águas superficiais; Estações de bombeamento, adutoras, estação de 
tratamento de água potável, processos de tratamento de água, reservação, subadução, rede 
de distribuição, ramais prediais, micro e macromedição, perdas; Manutenção preventiva e 
corretiva nos serviços de água e esgoto; Controle de qualidade de materiais; Hidráulica básica 
para sistemas de abastecimento de água; Esgotamento Sanitário – sistema de coleta de 
águas residuárias: ramais prediais, redes coletoras, coletores-tronco, interceptores, estações 
elevatórias, emissários, estação de tratamento, tratamentos preliminar, primário, secundário e 
terciário, disposição final das águas residuarias; Reuso; Estação de condicionamento de lodo 
de esgoto sanitário; Hidráulica básica para sistemas de coleta de esgotos; Prevenção e 
controle de poluição das águas e do meio ambiente; Sistemas de medição aplicados ao 
saneamento; Tarifas de serviços de saneamento; Segurança em serviços de saneamento; 
Construção e/ou fiscalização de obras- tubulações empregadas na construção em sistemas 
de distribuição de água, coleta de esgoto e drenagem; Locação de condutos em planta e 
perfil; Execução de valas; Classificação de material de escavação, reaterro, esgotamento, 
segurança de pedestre; Assentamento de tubulações; Obras de proteção: escoramento, 
revestimentos anti-corrosão, blocos de ancoragem; Reservatórios; Estações de tratamento de 
água e/ou esgoto; Casa de bombas: fundações, poço de sucção, leito filtrante; Montagem de 
materiais e equipamentos, tubulações, conjuntos elevatórios, válvulas e outros equipamentos 
hidráulicos Quadros elétricos, transformadores e proteção contra incêndios; Organização de 
canteiros de obras; Conserto de vazamentos em canalizações de água e/ou “fugas” em 
tubulações de esgoto; Limpeza e desinfecção de tubulações; Ligações prediais de água e/ou 
de esgoto; Conhecimentos gerais sobre eletrotécnica e mecânica; Controle de materiais de 
obras; Suprimento para operação e manutenção de água e/ou esgoto. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
PAJEM 
Conhecimentos Básicos: 
Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
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oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; 
Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, 
propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três 
Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do 
Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, 
superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de 
problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros 
e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 1º 
e 2º graus; Sequências, Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de problemas. 
Conhecimentos Específicos: 
Aprendizagem e desenvolvimento infantil; O Processo educativo em creche: sociabilização, 
exploração do espaço, recreação; Noções de Primeiros Socorros.  
Cuidados físicos com a criança; o ambiente físico/afetivo da creche; jogos infantis 
Constituição da República Federativa do Brasil de 05/10/1988. Artigos 205 a 214 – Da 
Educação; Noções de Primeiros Socorros.  
Referencial curricular nacional para a educação infantil - Brasil, Ministério da Educação – 
Publicações para a Educação Infantil; www.mec.gov.br 
Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
 
SERVIDOR BRAÇAL 
Conhecimentos Básicos: 
Português:- Compreensão de Texto; Sinônimo e antônimo, pontuação, as Classes 
gramaticais: Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia Oficial. 
Matemática:- As quatro operações com números inteiros e fracionários; Sistema métrico 
decimal (medidas de comprimento e de massas), medidas de tempo (hora, minuto e 
segundo), Resolução de situações problema. 
 

 

Dr. João Afonso Solis 

Prefeito Municipal 

 

Dr. Marco Antonio Marcolino 

Secretário Municipal de Administração 

 

Profa. Lucia Ribas de Souza Siqueira 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 

 

Dr. Lauro Mário Melo de Almeida                           Dr. Mateus da Costa Kawasa 

              Membro                                                                           Membro                          
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ANEXO III -  EDITAL Nº 02/2011 

 

REQUERIMENTO DE RECURSO 

 

 

Obs: Ler atentamente o Capítulo 6 do Edital antes d e proceder ao preenchimento 
deste formulário 

 

Ao Senhor Presidente da Comissão do Concurso Público para preenchimento de vaga 
no emprego de ____________________________ 

 

Nome:_____________________________________ N.ºde inscrição ______________ 

Questionamento: (Se recurso quanto ao gabarito, mencionar o número da questão) 
 

 

Embasamento:  
 

 

Assinatura: _______________________________ 

Data: ___/___/______ 

 

 

Dr. João Afonso Solis 

Prefeito Municipal 

 

Dr. Marco Antonio Marcolino 

Secretário Municipal de Administração 

 

Profa. Lucia Ribas de Souza Siqueira 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 

 

Dr. Lauro Mário Melo de Almeida                           Dr. Mateus da Costa Kawasa 
              Membro                                                                           Membro                           


