CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHARIA
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2012
A Câmara Municipal de Rancharia, Estado de São Paulo, torna público que realizará, na forma prevista no
artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS para o
preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados providos pelo Regime Estatutário - Lei nº 522/93. O Concurso
Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado de conformidade com os
ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e pertinentes.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CONSESP Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda.
1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Rancharia - SP.
1.1.2- Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, estas, a
critério da CONSESP, poderão ser realizadas em outras cidades próximas.
1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Referência - Vencimentos - Taxa Inscrição - Exigências
1.2.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Nomenclatura
Porteiro Contínuo
Servente

C/H
Vagas
semanal
40
40

01
01

Ref.
01
01

Venc.
(R$)
622,00
622,00

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências complementares no
ato da posse

20,00
20,00

-

Venc.
(R$)
1.114,55

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências complementares no
ato da posse

30,00

-

1.2.2 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
Nomenclatura
Assistente Administrativo
1.3 2.

C/H
Vagas
semanal
40

04

Ref.
04

As atribuições são as constantes do anexo I do presente Edital.

DAS INSCRIÇÕES

2.1 -

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br no período de 19 a 28 de
dezembro de 2012, 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, digite o número de seu CPF e clique em continuar.
c) Escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.
d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em
CONCORDO E EFETIVAR INSCRIÇÃO.
e) Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer
banco. Não serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por
agendamento.
f) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o último dia de inscrição, respeitando-se, para tanto,
o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não
ser processada e recebida.
g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex
o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova,
caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para
CONSESP, situada na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP.
h) 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.

2.1.1 - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação.
2.1.2 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
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2.1.3 - 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, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar o ocorrido.
2.1.4 - 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.
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.
2.1.6 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela
própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo.
2.1.7 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado.
2.1.8 - O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetuar sua inscrição por meio de serviços públicos,
tais como o Programa ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza a todo cidadão, gratuitamente, postos públicos
para o acesso à internet. Para utilizar os computadores, basta fazer um cadastro e apresentar o documento de
identidade nos Postos do ACESSA SÃO PAULO.
2.2 - São condições para a inscrição:
2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal.
2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos
direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.
2.2.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.
2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão
transitada em julgado em qualquer esfera governamental.
2.3 - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, além dos
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas
últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de
Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos 3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado,
exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe
forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 -

Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, cujas
atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei Nº 7.853/89.

3.2 -

Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89,
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo,
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso.

3.2.1- Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará
formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga
ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número
de vagas para o cargo ou função.
3.3 -

Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do
Decreto Federal Nº 3.298/99.

3.4 -

As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99,
particularmente, em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e
local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

3.5 -

Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal Nº 3.298/99, deverão ser requeridos por
escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via sedex para a CONSESP, situada
na Rua Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 17900-000 - Dracena - SP, postando até o último dia de inscrição:
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a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do
município/concurso para o qual se inscreveu;
b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) 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 a previsão de
adaptação à prova;
c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa
de qualquer providência).
3.6 -

Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato com
deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar
recurso em favor de sua situação.

3.7 -

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.

3.8 -

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

3.9 -

Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão
preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.

3.10 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados
como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados.
3.11 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou
credenciado pela Câmara, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou
não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de pessoa com
deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo
constar apenas na lista de classificação geral.
3.12 - Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de
readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.
4. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS
4.1 -

O Concurso Público será exclusivamente de provas.

4.2 -

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

4.3 -

O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, 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.

4.4 -

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

4.5 -

Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina
calculadora, agendas eletrônicas, BIP, walkman, notebook, palmtop, receptor, gravador, blackberry e outros
equipamentos similares, bem como protetores auriculares. Os aparelhos “celulares” deverão ser desligados e
deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova, sob inteira responsabilidade do candidato.

4.6 -

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
Coordenação do Concurso.

4.7 -

O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) 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
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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.
4.8 -

Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o lacre do envelope
das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem
concluído.

5. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
PORTEIRO CONTÍNUO
SERVENTE
Língua Portuguesa
Matemática
15
15
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
10
10

Matemática
10

Conhecimentos Gerais
10

Conhecimentos Básicos de Informática
10

5.1 - A classificação final obedecerá a ordem decrescente de notas ou média.
6. DAS MATÉRIAS
6.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo II do
presente Edital.
7. DAS NORMAS
7.1 - LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 27 de janeiro de 2013, às 9h, em locais a serem
divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da Câmara, por meio de jornal com
circulação no município e do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias.
7.1.1- Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e a
Câmara 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 por meio do site
www.consesp.com.br
7.2 - 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.
7.3 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato,
nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao Coordenador
do Concurso Público designado pela CONSESP e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante
das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas
saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas.
7.4 - 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.
7.5 - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos
deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, pois, no referido horário,
os portões serão fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.
7.6 -

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 Câmara,
devendo, ainda, manter atualizado seu endereço.

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1 - Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência
os seguintes:
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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
por meio 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 eliminatório e
classificatório.

9.2 -

A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:
NPO =

100
xNAP
TQP

ONDE:
NPO = Nota da prova objetiva
TQP = Total de questões da prova
NAP = Número de acertos na prova
9.3 -

Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.

9.4 -

O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do
Concurso Público.

10. DO RESULTADO FINAL
10.1 - O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova.
11. DOS RECURSOS
11.1 - Para recorrer o candidato deverá protocolar na sede da Câmara Municipal de Rancharia requerimento de
recurso até o último dia do prazo recursal de cada fase, conforme o próximo item.
11.1.1- Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação, excluindo-se o dia da
divulgação para efeito da contagem do prazo:
a) da homologação das inscrições;
b) da prova objetiva;
c) dos gabaritos oficiais;
d) do resultado do concurso em todas as suas fases.
11.1.2- Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax ou via eletrônica. A interposição
deverá ser feita diretamente pelo candidato ou por intermédio de procurador habilitado com poderes específicos,
mediante protocolo no setor competente da Câmara Municipal de Rancharia, contendo nome do candidato, RG,
número de inscrição, cargo para o qual se inscreveu e as razões recursais.
11.2 - Caberá recurso à CONSESP - Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., em face do gabarito oficial
e/ou contra o conteúdo da prova, no tocante a erro material ou de teor das questões.
11.2.1- Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo gabarito,
com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. Caberá à
CONSESP – Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda. decidir sobre a anulação de questões
julgadas irregulares.
5

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHARIA
ESTADO DE SÃO PAULO

11.2.2- 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.
11.3 - Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de
questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.
11.4 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A
Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso
adicional pelo mesmo motivo.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - 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.
12.2 - A falsidade ou 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 de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.
12.3 - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos,
textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.
12.4 - Considerando o fim do prazo de vigência da transição da reforma ortográfica no ano de 2013, o presente
concurso considerará, para todos os efeitos, apenas a nova ortografia.
12.5 - O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site www.consesp.com.br, a
partir das 13h da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova e permanecerão no site pelo prazo de
2 (dois) dias.
12.6 - A folha de respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site
www.consesp.com.br, em data a ser informada no boletim de lousa durante a realização da prova.
12.7 - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco
anos.
12.8 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após o
resultado final.
12.9 - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos resultados,
podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração.
12.10- A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à 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.
12.11- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por
médicos especialmente designados pela Câmara Municipal e apresentação de documentos legais que lhe forem
exigidos.
12.12- 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.
12.13- 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 1.591 a
1.595 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.
12.14- Não obstante as penalidades cabíveis, a CONSESP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do
candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova.
12.15- 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 Câmara por meio de Comissão
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Fiscalizadora especialmente constituída pela Portaria nº 08, de 14 de dezembro de 2012 e CONSESP –
Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda.
12.16- A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de cargos
constantes do presente Edital, a critério da Administração.
12.17- A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.
12.18- Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Rancharia - SP, 18 de dezembro de 2012.

Luiz Gustavo Ciambelli
Presidente
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ANEXO I
ATRIBUIÇÕES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição Sumária: Compreende a execução de tarefas e serviços inerentes aos diversos setores administrativos da
Câmara Municipal de Rancharia.
Descrição Detalhada: Executar analiticamente os atos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos
contábeis para possibilitar o controle contábil e orçamentário; Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em
geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros para assegurar a correção das operações contábeis;
Executar, examinar e expedir empenhos de despesas, verificando a classificação e a existência de recursos das dotações
orçamentárias e proceder com os pagamentos dos compromissos assumidos; Elaborar demonstrativos contábeis diários,
mensais, trimestrais e anuais relativos a execução orçamentária e financeira em consonância com leis, regulamentos e
normas vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira; Organizar e manter
atualizado o arquivo de documentos da Câmara Municipal inerentes a contabilidade em geral, visando a agilização de
informações; Controlar a entrada e saída de materiais de consumo; Redigir relatórios, ofícios observando padrões
estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação; Ter noções de operações do projeto AUDESP
- do Tribunal de Contas do Estado; Elaborar relatórios mensais através do cartão de ponto, controlando as horas extras e
as faltas, anteriormente ao fechamento da folha de pagamento e encaminhá-lo a Secretaria Geral; Elaborar a folha de
pagamento mensal, após a necessária autorização do Presidente, lançando dados no sistema informatizado e procedendo
com o pagamento de todos os funcionários e vereadores; Atualizar, conferir e manter sob sua responsabilidade o controle
de Patrimônio da Câmara; Prestar serviços na área de informática e redigir atas das sessões camarárias, ordinárias e
solenes, comparecendo a todas as sessões camarárias; Redigir atos, decretos, certidões, editais, portarias, autógrafos,
projetos de leis, de decretos legislativos, de Resoluções, requerimentos, indicações, ofícios e outros documentos correlatos
de interesse do Poder Legislativo; Prestar serviços a todos os setores da Administração do Poder Legislativo, ou seja, de
expediente, de patrimônio, de recepção, de protocolo, de redação de textos, de contabilidade, de informática, de gravação
de sessões e a Procuradoria Jurídica; Auxiliar na publicação de atos da Mesa do Poder Legislativo da Câmara de
Rancharia, quer seja na imprensa ou no saguão da Secretaria da Câmara; Prestar atendimento aos cidadãos que
procurem o expediente da Câmara, quer seja para obter informações ou para protocolar documentos; Publicar no Site da
Câmara Municipal todos os atos, leis, decretos, resoluções e demais matérias de interesse do Legislativo e da população;
Xerocopiar documentos de interesse da Câmara Municipal, assim como as atas das sessões camarárias para distribuição
aos senhores vereadores; Transmitir mensagens e receber email de interesse da Câmara Municipal de Rancharia,
digitalizando inclusive documentos a serem enviados; Corrigir textos de documentos oficiais do Poder Legislativo de
Rancharia; Prestar assistência aos senhores vereadores, aos superiores imediatos, e principalmente à Direção do Poder
Legislativo; Arquivar em pastas próprias todos os documentos do Legislativo, mantendo sempre organizado o arquivo
geral; Nas sessões camarárias, assessorar a presidência da Mesa, os Senhores Vereadores e ao Advogado que estiver
prestando serviços no horário de realização dos trabalhos legislativos; Demonstrar conhecimentos na área de informática.
PORTEIRO CONTÍNUO
Descrição Sumária: Compreende a execução de serviços internos e externos no horário de expediente da Câmara
Municipal de Rancharia, assim como, durante a realização de Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes, e por
ocasião de eventos que venham a ser realizados no recinto do Poder Legislativo.
Descrição Detalhada: Fazer o controle das pessoas que diariamente tem acesso as dependências da Câmara Municipal
de Rancharia, no horário normal de Expediente, e daquelas que desejam assistir as Sessões Camarárias. Preparar as
correspondências a serem enviadas pela Câmara Municipal, providenciando, para tanto, o que se fizer necessário. Reunir
diariamente todas as correspondências e jornais entregues na Portaria da Câmara e entregá-los na Secretaria da Câmara
Municipal para as devidas providências. Acompanhar eventuais Autoridades até o Gabinete da presidência do Poder
Legislativo. Fazer tiragem de cópias de documentos. Fazer a entrega dos senhores vereadores do material expediente das
sessões camarárias, assim como das correspondências a eles endereçadas. permanecer no recinto da Câmara Municipal
por ocasião da realização de eventos, ficando sob sua responsabilidade o fechamento da repartição. Realizar serviços
externos junto ao Correio, órgãos Públicos, Estabelecimentos Comerciais, Bancários e outros afins.
SERVENTE
Descrição Sumária: Compreende a execução de serviços de limpeza em geral nas dependências do prédio da Câmara
Municipal, prepara e serve o café, água e outros, zelando pela ordem e limpeza das dependências da cozinha; fazer
serviços relacionados a área de lavanderia da Câmara.
Descrição Detalhada: executar serviços de limpeza geral do prédio e dependências da v, tais como: salas de
atendimento, gabinete da Presidência e Plenário, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, limpando
móveis e utensílios para mantê-los em condições de higiene e uso, assegurando o asseio e o bem-estar de seus
ocupantes; Preparar e servir o café, chá, sucos e água, para atender os funcionários e os visitantes na unidade durante
o expediente normal do Poder Legislativo e durante as sessões camarárias, ordinárias, extraordinárias e solenes;
Efetuar a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas,
janelas ou vitrais, peças e azulejos e outros, para manter um bom aspecto de higiene e limpeza; Receber, armazenar e
controlar estoques dos produtos alimentícios e materiais de limpeza, requisitando a sua reposição sempre que
necessário, a fim de atender ao expediente da Câmara; fazer serviços relacionados à lavanderia, deixando em
condições de uso toalhas, guardanapos, cortinas e outros; Ter sob sua responsabilidade a guarda das chaves do prédio
e do controle e manutenção dos equipamentos de seu departamento; Executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(verificar composição das provas no presente edital)

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Língua Portuguesa: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão das
Palavras; 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.
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto; Significação das palavras; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e
figurado das palavras; Ortografia; Pontuação; Acentuação; Emprego das classes das palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Concordância Verbal e nominal; Regência Verbal e nominal. Crase.
Matemática: Resolução de situações-problema; Números inteiros: operações, propriedades, múltiplos e divisores;
Números Racionais: operações, propriedades; Números e Grandezas Diretamente e Inversamente proporcionais;
Razões e Proporções; Divisão Proporcional; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros Simples; Sistema
de Medidas legais; Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e volume.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de
Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (em ordem alfabética)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Contabilidade Pública (princípios contábeis e orçamentários, objetivo,
atuação, terminologias, patrimônio, receitas e despesas); Bens Públicos; Lei 8.666 de 21/06/93 (Artigos
Constituição Federal (Artigos 29 a 31 e 37 a 41); Lei Orgânica Municipal de Rancharia/SP; Regimento
Câmara Municipal de Rancharia/SP; Técnicas de elaboração de correspondências oficiais (atas, modelos
pareceres, requerimentos, circulares).

campo de
1º a 26º);
Interno da
de ofícios,

PORTEIRO CONTÍNUO: a prova escrita versará apenas sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.
SERVENTE: a prova escrita versará apenas sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.
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