
 
 

 
 
 

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.  – SPTrans  
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2012  

 
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO  

O Diretor-Presidente da São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, no uso de suas atribuições 
legais, expede este Edital de Rerratificação, para fazer constar, no tocante ao Edital de 
Abertura de Inscrições do Processo Seletivo Público Nº 001/2012, o complemento de 
informações para a realização da Prova Prática para o cargo Guincheiro, tempo de realização 
das Provas Práticas para os cargos Guincheiro e Técnico de Sistema de Transporte Júnior e 
retificação de conteúdo programático específico para o cargo Assistente Social, como segue: 
 
Capítulo IV, item 5.1 
 A prova prática para os cargos de: .... 
 
b) Guincheiro , consistirá na remoção e estacionamento de ônibus e será realizada em 
percurso e local preestabelecido. Serão utilizados guinchos (modelos Volvo e/ou Scania) para 
reboque de um ônibus Mercedes Benz ou trólebus içados na lança e serão observadas 
capacidade de  controle do veículo, segurança e habilidade das manobras para o manuseio do 
equipamento e atendimento às regras de trânsito. Serão considerados, também, os dados 
previstos nas atribuições do cargo e nos conhecimentos específicos do Anexo II. No momento 
da realização da prova prática do cargo de Guincheiro, o candidato deverá comparecer 
devidamente trajado e, obrigatoriamente, calçando sapatos de segurança (botas com biqueira 
de aço). 
 
Capítulo IV, item 9. 
O tempo de realização da prova prática será o descrito a seguir: 
a) até 1 hora  para o cargo de Guincheiro e de aproximadamente 20 (vinte) minutos para o 

cargo de Técnico de Sistema de Transporte Júnior; 
 
Anexo II – Conteúdos Programáticos 
Cargos com Ensino Superior Completo 
Assistente Social – Conhecimentos Específicos 
 
Leia-se: Teoria, pressupostos e fundamentos do serviço social. Metodologia em serviço social: 
alternativas metodológicas; técnicas de atendimento e investigação. Trabalho com o indivíduo, 
com grupos e comunidades. Documentação. Serviço Social e interdisciplinaridade. A prestação 
de serviços e a assistência pública. Projetos e Programas em Serviço Social. Serviço Social e 
família. Constituição Federal 88: Seguridade Social, Seções I, II, III e IV (do artigo 194 até o 
artigo 204). Lei 8.069/90 – Estatuto da criança e do Adolescente. Lei Federal 10.741/03 – 
Estatuto do Idoso. Lei Federal 8.742/93 – Lei orgânica da Assistência Social. Conhecimento de 
Legislação Trabalhista e Previdenciária. Aposentadoria: aspectos legais e sociais; programas 
de preparação para aposentadoria. 
 
 
 

São Paulo, 01 de outubro 2012.  
 

Diretor-Presidente da  
São Paulo Transporte S.A. – SPTrans 

 


