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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 01/2014 

 

A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

Retificação do Edital do Concurso Público N°. 01/2014, conforme segue: 

 

1. INCLUI-SE: 

CAPÍTULO I 

DO QUADRO DE CARGOS 

Código 
do 

Cargo 
Cargos Vagas 

Reserva a 
pessoa com 
deficiência 

Carga 
Horária 

Semanal 

Remuneração 
mensal Requisitos Taxa de 

inscrição 

S03 Bibliotecário 1 0 40 R$ 2.500,00 Nível Superior e registro 
no CRB R$ 72,90 

 
 

CAPÍTULO IV 

DAS INSCRIÇÕES 

4.17.1.1. O candidato ao cargo de Bibliotecário que desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição neste 

concurso público deverá fazê-lo por meio de requerimento, clicando na opção "ISENÇÃO DE TAXA", no 

endereço eletrônico www.zambini.org.br no dia 06 ou 07 de março de 2014 e por fim imprimir a solicitação de 

isenção da taxa de inscrição.  

4.17.3.1. O candidato ao cargo de Bibliotecário deverá encaminhar documentação exclusivamente por SEDEX 

ao Instituto Zambini, na Av. Fagundes Filho, 141 – c.j.  43 - Edifício Denver - 4° andar – São Judas, CEP 04304 - 

010 - São Paulo/SP, no período de até 10 de março de 2014, indicando no envelope "Ref: Isenção de Taxa - 

PMTS 01/2014 – “Nome do Cargo (função)”, os documentos relacionados abaixo: 

a) a solicitação de isenção da taxa de inscrição conforme o item 4.17.1.1 deste Capítulo. 

b) a cópia (autenticada) do cartão emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

ou com documento que comprove o cadastro do candidato no CADÚNICO do referido Ministério, com a 

expressa apresentação do NIS - Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. 

c) Declaração de Hipossuficiente; e 

d) Cópia do RG. 

 

ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Conteúdo Programático para os cargos de Operador de Trânsito, Arquiteto e Geógrafo: 

Área de Conhecimento Matéria 

Bibliotecário 
Conhecimentos Específicos 

Biblioteconomia, Documentação e Informação; Planejamento, organização e 
administração de bibliotecas; Formação e desenvolvimento de Coleções; Normas 
de Documentação (ABNT); Tratamento da Informação: Catalogação (Princípios, 
Notação de Autor, AACR2R, MARC), Classificação (Princípios, CDD, CDU), 
Indexação (descritores e metadados); Processos técnicos: Registro, Inventário, 
Catálogos, Sistemas de Localização 

 

ANEXO II – DESCRIÇÃO SUMÁRIO DO CARGO 

http://www.zambini.org.br/
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Bibliotecário 

Disponibilizar informação; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de 
documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de 
informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar 
informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; 
desenvolver estudos e pesquisas; promover difusão cultural; desenvolver ações 
educativas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2. Onde se lê:  

 

CAPÍTULO V 

DAS PROVAS  

5.2. Aos cargos de Arquiteto e Geógrafo serão aplicadas provas objetivas de múltipla escolha, de caráter 

eliminatório e classificatório. 

 

SEÇÃO I  

 DA ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA 

5.5. A prova objetiva para os cargos de Arquiteto e Geógrafo serão compostas da seguinte forma:  

Área de Conhecimento Número de Testes Peso Pontuação 

Língua Portuguesa  10 1 10,00 
Matemática 10 1 10,00 
Conhecimentos Específicos 20 2 40,00 

5.5.1. prova objetiva será realizada em etapa única de 03 (três) horas de duração, incluído o tempo para 

preenchimento da folha de resposta.  

5.5.2. A prova objetiva terá 40 (quarenta) testes de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas precedidas das 

letras a, b, c, d, sendo 10 (dez) testes de Língua  Portuguesa – (peso 1), 10 (dez) testes de Matemática – (peso 

1) e 20 (vinte) testes de Conhecimentos Específicos - (peso 2).  

5.5.3. A prova objetiva terá pontuação total de 60 (sessenta) pontos. 

 

CAPÍTULO VII 

DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

7.5. Na hipótese de igualdade de pontos, aos cargos de Geógrafo e Arquiteto terá preferência, sucessivamente 

o candidato que:  

a) com idade igual ou superior a 60 anos, tiver a idade mais elevada, nos termos da Lei Federal nº 

10.741/03;  

b) obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 

c) obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;  

d) obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;  

e) persistindo o empate, terá preferência o candidato de mais idade.  

 

ANEXO III – DO CRONOGRAMA PREVISTO  
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06 de maio de 2014 Divulgação do gabarito no site www.zambini.org.br 

07 de maio de 2014 Prazo para recurso do Gabarito Preliminar 

 

Leia-se: 

CAPÍTULO V 

DAS PROVAS  

5.2. Aos cargos de Arquiteto, Geógrafo e Bibliotecário serão aplicadas provas objetivas de múltipla escolha, 

de caráter eliminatório e classificatório. 

 

SEÇÃO I  

DA ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA 

5.5. A prova objetiva para os cargos de Arquiteto, Geógrafo e Bibliotecário serão compostas da seguinte 

forma:  

Área de Conhecimento Número de Testes Peso Pontuação 

Língua Portuguesa  10 1 10,00 
Matemática 10 1 10,00 
Conhecimentos Específicos 20 2 40,00 

5.5.1. prova objetiva será realizada em etapa única de 03 (três) horas de duração, incluído o tempo para 

preenchimento da folha de resposta.  

5.5.2. A prova objetiva terá 40 (quarenta) testes de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas precedidas das 

letras a, b, c, d, sendo 10 (dez) testes de Língua  Portuguesa – (peso 1), 10 (dez) testes de Matemática – (peso 

1) e 20 (vinte) testes de Conhecimentos Específicos - (peso 2).  

5.5.3. A prova objetiva terá pontuação total de 60 (sessenta) pontos. 

 

CAPÍTULO VII 

DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

7.5. Na hipótese de igualdade de pontos, aos cargos de Geógrafo, Arquiteto e Bibliotecário terá preferência, 

sucessivamente o candidato que:  

a) com idade igual ou superior a 60 anos, tiver a idade mais elevada, nos termos da Lei Federal nº 

10.741/03;  

b) obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 

c) obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;  

d) obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;  

e) persistindo o empate, terá preferência o candidato de mais idade.  

 

ANEXO III – DO CRONOGRAMA PREVISTO  

05 de maio de 2014 Divulgação do gabarito no site www.zambini.org.br 

06 e 07 de maio de 2014 Prazo para recurso do Gabarito Preliminar 

 

 

 As demais disposições se mantêm inalteradas. 

http://www.zambini.org.br/
http://www.zambini.org.br/
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E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.  

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o SAC (11) 2367-6689 ou 

através do e-mail atendimento@zambini.org.br.  

 

Taboão da Serra, 28 de fevereiro de 2014 

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 


