CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGABA

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 - EDITAL Nº 01/2015
ANGELO BECHELI NETO, Presidente da comissão especial do concurso público da Câmara Municipal de
Porangaba, Estado de São Paulo, (Portaria n.º15/2015) torna público na forma prevista no artigo 37 da Constituição
Federal a abertura de inscrições para o CONCURSO PÚBLICO, para promivento de cargos, provido pelo CLT. O
Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente edital, elaborado em conformidade
com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigente e pertinente. A Organização, a aplicação e a correção do
Concurso Público serão de responsabilidade da Tavares e Silva Concursos Públicos Ltda ME.

1.0

DOS CARGOS

Nomenclatura – Carga - Horária - Vagas - Vencimentos –Taxa de Inscrição - Requisitos

NOMENCLATURA
Motorista

Agente
Legislativo I
Oficial
Legislativo

CARGA
HORÁRIA
40H

VAGAS
01

VENC.
(R$)
R$895,69

TAXA DE
INSC. (R$)
R$40,00

40H

01

R$2.093,17

R$40,00

40H

01

R$3.249,94

R$60,00

REQUISITOS
Fundamental completo,
possuir carteira de
habilitação categoria
“D”.
Fundamental completo
Ensino médio completo,
conhecimentos
em
informática.

2. . DOS REQUISITOS ESPECIAIS E ATRIBUIÇÕES
2.1 - São requisitos especiais e atribuições:

CARGOS

Motorista

ATRIBUIÇÕES
Conduzir veículo automotor destinado ao transporte de passageiros e
cargas; zelar pela conservação do veículo em geral; recolher veículo à
garagem ou local destinado, quando concluída a jornada do dia,
comunicando qualquer defeito porventura existente, manter o veículo
em perfeitas condições de funcionamento e higiene; fazer reparos de
emergência, zelando pela conservação do veículo que lhe for entregue;
encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga
que lhe for confiada; promover o abastecimento de combustível, água e
óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis,
buzina e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando
indicada; verificar o grau de densidade da água da bateria, bem como a
calibração dos pneus; estar sempre devidamente trajado e com asseio
pessoal; comunicar ao Diretor Secretário as datas pertinentes e
tempestivas da documentação legal do veículo, executar tarefas afins;
racionalizar o consumo do combustível, requisitar peças e materiais de
consumo para conservação do veículo;
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Agente
Legislativo I

Oficial
Legislativo

Executar os serviços de copa cozinha; utilizar os materiais com
racionalidade; comunicar a seu superior os materiais que estão em falta
ou estão acabando; auxiliar em serviços rotineiros e simples de
armazenamento de materiais, acondicionando-os em prateleiras, para
assegurar o estoque dos mesmos. Efetuar limpeza nas dependências
da Câmara Municipal, ou seja, limpando, lavando, varrendo,
transportando entulhos, visando manter toda a área limpa e organizada.
Auxiliar nas tarefas rotineiras administrativas. Zelar pela guarda,
conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que utiliza.
Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão.
Receber, protocolar e capear os requerimentos e petições. Registrar a
correspondência recebida e expedida. Atuação de processos
administrativos internos, projetos de lei e todas as proposições.
Organizar e manter em ordem o arquivo da edilidade. Executar
atividades relativas à microinformática, compreendendo digitação,
operação de microcomputador, gerenciamento de arquivos e de
sistemas de informações utilizados na Câmara; Auxiliar os vereadores
na elaboração de requerimentos e indicações. Notificar os vereadores
sobre as sessões extraordinárias, solenes e especiais. Redigir
declarações, certidões e atestados em geral. Auxiliar na organização de
audiências públicas, sessões solenes e demais eventos promovidos
pela Câmara.

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 - Período: 14/09/2015 a 30/09/2015.
3.2 - Horário: 24hs
3.3 - Local: no site – www.primeconcursospublicos.com.br
3.4 - 3.3. As inscrições serão realizadas no período de 14 a 30 de setembro de 2015, exclusivamente pela Internet,
através do site www.primeconcursospublicos.com.br, com a efetivação após pagamento do respectivo boleto, que
deverá ocorrer até o dia 01 de outubro de 2015.
3.5 - A inscrição do candidato implicará na tácita e integral aceitação das condições estabelecidas neste Edital e nas
instruções específicas, das quais não poderá alegar desconhecimento, compromentendo-se o candidato a consultar
site oficial da Câmara Municipal de Porangaba (http://www.camaraporangaba.sp.gov.br) e da empresa do concurso
Tavares e Silva Concursos Públicos Ltda. ME (Prime Concursos) (http://www.primeconcursospublicos.com.br).
3.6 - A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde que verificada
falsidade de declarações ou informações contidas no ato de inscrição.
3.8 - Ao candidato fica atribuída total responsabilidade pelo preenchimento da ficha de inscrição.
3.9 - As inscrições poderão ser prorrogadas por até 3 (três) dias úteis, por necessidade de ordem técnica e/ou
operacional;
3.10 - A prorrogação das inscrições de que trata o item anterior poderá ser publicada no jornal de circulação local
“Folha
da
Cidade”
e
por
meio
dos
sites:
(http://www.camaraporangaba.sp.gov.br)
e
(http://www.primeconcursospublicos.com.br), bem como afixado no mural na sede da Câmara Municipal de
Porangaba.

4 - SÃO CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
4.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal.
4.2 - 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, e com a justiça eleitoral.
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4.3 - 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.
4.4 - Ficha de inscrição devidamente preenchida indicando a função em que se pleiteia a vaga (somente uma);
4.5 - Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou de empresa privada;
4.6 - Não registrar antecedentes civis ou criminais contra a Administração Pública;
4.7 - Apresentar o comprovante referente ao pagamento da inscrição feito na Prefeitura Municial de Porangaba.
4.8 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado.
4.9 - 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 a justificação na forma da lei. Quitação com o Serviço Militar, C.P.F., Prova de Escolaridade e
Carteira Nacional Habilitação se exigido na função, duas fotos 3X4, declaração de não ocupar cargo público, 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.
4.10 - Não poderá ser contratado, o candidato que não apresentar toda a documentação acima mencionada e as
demais exigidas no ato da contratação.

5 - DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE
5.1 - A pessoa PNE que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da
Constituição Federal e pela Lei Nº 7.853/89 é assegurada o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público,
cujas atribuições sejam compatíveis com as deficiências de que são portadoras. Em obediência ao disposto 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.
5.2 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais
concursados, com estrita observância da ordem classificatória.
5.3 - As pessoas PNE, 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. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e
2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de inscrição especial.
5.4 - O candidato deverá encaminhar no ato da inscrição Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem
como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova.
5.5 - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não encaminharem dentro do
prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo Laudo Médico.
5.6 - O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar
recurso em favor de sua situação.
5.7 - 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 PNE o candidato cuja
deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de
classificação geral.
5.8 - Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, não poderá justificar a concessão de
readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.

6 – DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS
6.1 - O Concurso Público será realizado em duas fases:
Fase 01 - Prova Objetiva– Eliminatória.
Fase 02 - Prova Prática para o cargo de Motorista - Eliminatória
6.2 - A duração da prova será de 3h (três horas), já incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas.
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6.3- O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de meia hora, munido de UM
DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:
- Cédula de Identidade - RG;
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.603/97 (com foto);
- Passaporte.
6.4 - As provas objetivas desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla escolha, na forma
estabelecida no presente Edital.
6.5 - 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.
6.6 - Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina
calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, “MP3” ou qualquer material que não seja o
estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos “celulares” deverão ser desligados, o não
desligamento do mesmo é passível de desclassificação do concurso.
6.7 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto,
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela
Comissão de Concurso.
6.8 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 01h00min do horário previsto para o
início da mesma e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e a
respectiva folha de respostas, sendo que o caderno de questões será entregue ao candidato, ficando com a empresa
somente a folha de respostas(Gabarito). Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras,
que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada.

7. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
Motorista
Conhecimentos
Específicos
10

Língua
Portuguesa
10

Matemática
10

Conhecimentos
Gerais/Atualidades
10

Agente Legislativo I
Conhecimentos
Específicos
10

Língua
Portuguesa
10

Matemática
10

Conhecimentos
Gerais/Atualidades
10

Oficial Legislativo
Conhecimentos
Específicos
10

Língua
Portuguesa
10

Matemática
05

Conhecimentos
Gerais/Atualidades
05

Informática
10

7.1 - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média.
7.2 – PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MOTORISTA
7.2.1- O candidato será avaliado na prática da função em veículo público municipal, obedecendo todos os prérequisitos da função. No momento da prova a Equipe Organizadora do Concurso Público indicará o veículo a ser
utilizado para a realização da prova. O candidato não terá direito de escolher o veículo, deve, portanto estar
preparado para qualquer tipo de veículo, (conforme CNH prevista no presente Edital). O candidato que se negar a
realizar a prova no veículo estipulado pelo examinador será desclassificado do Concurso Público. No dia da prova o
candidato deverá apresentar a CNH exigida como pré-requisito da função, sob pena de ser impedido de realizar a
prova.
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7.2.2 - Só será convocado para a prova prática, o candidato que auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na
prova escrita. Os demais candidatos serão desclassificados do Concurso Público.
7.2.3 - Os conhecimentos necessários para a realização da Prova Prática são: Cuidados essenciais antes de utilizar
o veículo; Comportamento durante o trajeto solicitado; Garagem e estacionamento e outros cuidados importantes
que todo motorista deve ter ao dirigir veículos públicos .

8 – DAS NORMAS
8.1 - LOCAL – DIA - HORÁRIO - A prova objetiva será realizada no dia 18 de outubro de 2015, às 9h, em local a
ser divulgado, e a prova prática ( Motorista), será realizada no dia 08 de novembro de 2015, em local e horario a ser
divulgado.
8.2 – Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a Tavares e Silva
Concursos Públicos Ltda. ME e a Comissão Especial do Concurso 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 através do site www.camaraporangaba.sp.gov.br e http://www.primeconcursospublicos.com.br.
8.3 - Será disponibilizado no site http://www.primeconcursospublicos.com.br. com antecedência mínima de 3 (três)
dias, o edital de convocação.. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim apenas informativo;
8.4 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato,
nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Examinadora
do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo
comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, restabelecer critérios outros
para resguardar a execução individual e correta das provas.
8.5 - 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.
8.6 - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e os candidatos
deverão comparecer no mínimo meia hora antes do horário marcado para o início das provas, após o que os portões
serão fechados não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.
8.7 - É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar as publicações 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.
8.8- O gabarito da prova objetiva (escrita) será publicado nos sites www.camaraporangaba.sp.gov.br e
http://www.primeconcursospublicos.com.br, no dia 20 de outubro de 2015.
8.9 – O cronograma da programação deste concurso observará o planejamento contido neste edital, reservando a
Câmara Municipal de Porangaba no direito de alteração desta programação.

9 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 - Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes:
a. Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais,
dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada, considerando-se, caso necessário, o horário de
nascimento.
b. Maior idade, considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento.
9.2 - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará
através do maior número de filhos.

10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA E PRÁTICA (MOTORISTAS)
10.1 - A prova objetiva será de 40 questões objetivas com valor de 2,5 (dois e meio) pontos, avaliada na escala de 0
(zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório.Os candidatos que não alcançarem o porcentual de 50 % de
acertos, serão desclassificados.
10.2- A prova prática para os motoristas terá o mesmo valor da prova objetiva, ou seja, 100(cem) pontos que serão
somados ao número de pontos da prova objetiva e divididos por 2(dois).
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10.3 - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média.

11. DO RESULTADO FINAL
11.1 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final será a nota
obtida com o número de pontos auferidos na prova.
11.2 – Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva e prática, o resultado final será
a somatória da prova objetiva e da prova prática, dividindo por dois.

12. DAS MATÉRIAS
12.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as seguintes:

CARGOS:
- Motorista Lingua Portuguesa – Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Pronome de Tratamento.
Crase.
Matemática – Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal:
operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média
aritmética simples. Equação do 1.º grau. Sistema de equações do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo,
comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos específicos - Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de
23/9/1997 e legislação complementar atulizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito:
disposições gerais, composição e competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação para o trânsito:
conceito, propostas, responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização: objetivos, classificação, ordem de
prevalência. Operação e fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação. Características. Segurança. Equipamentos
obrigatórios. Proibições. Transporte de cargas. Identificação. Registro de veículos. Licenciamento. Habilitação:
Processo de habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. Normas. Autorização e permissão para dirigir. Categorias.
Exames. Aprendizagem. Expedição. Infrações. Penalidades: Advertências. Multa. Suspensão do direito de dirigir.
Apreensão do veículo. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Medidas administrativas. Processo
administrativo. Crimes de trânsito: Disposições gerais. Tipificação. Penalidades. Direção defensiva: Definição.
Cuidados gerais ao dirigir. Riscos, perigos e acidentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Cinto de
segurança. Condutor. Ambiente e condições adversas para dirigir. Uso de álcool, drogas e medicamentos. Mecânica
básica: Noções básicas de mecânica de automóveis. Comandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas,
direção, freios, suspensão e sistema elétrico. Manual de instruções do veículo. Primeiros socorros: Noções básicas
de primeiros socorros. Manutenção dos sinais vitais. Procedimentos emergenciais. Movimentação e transporte de
emergência. Veículos pesados: Normas Gerais de Circulação. Sinalização. Deveres e proibições, infrações e
penalidades. Medidas e processos administrativos. Noções sobre funcionamento e manutenção periódica e
preventiva. Conhecimentos inerentes ao exercício do cargo. Crimes contra Administração Pública. Código Penal art.
312 a 327.
Conhecimentos Gerais/Atualidades - Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança,
transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento
sustentável e ecologia, suas inter-relações e vinculações históricas. Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e do
Município, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades; Siglas Nacionais e Internacionais; Países:
Capitais, Continentes e Adjetivos Pátrios; Unidades Monetárias dos Países; Estados Brasileiros e suas capitais com
respectivos adjetivos pátrios.
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Agente Legislativo I
Lingua Portuguesa - Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática - Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal:
operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média
aritmética simples. Equação do 1.º grau. Sistema de equações do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo,
comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos específicos – Servidor público: direitos e deveres. Higiene e Prevenção de acidentes. Conservação
de gêneros alimentícios. Manuseio e confecção de café, sucos. Utilização de produtos e instrumentos de limpeza e
conservação de bens móveis e utensílios domésticos. Materiais reclicáveis e não reclicáveis. Técnicas de
arquivamento de documentos. Sistema Operacional 7, 10, Vista do MS-Windows. MS-Office 7, 10, Vista. MS-Word:
estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas,
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas,
índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. Internet: Navegação Internet. Crimes contra
Administração Pública. Código Penal art. 312 a 327;

Conhecimentos Gerais/Atualidades - Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança,
transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento
sustentável e ecologia, suas inter-relações e vinculações históricas. Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e do
Município, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades; Siglas Nacionais e Internacionais; Países:
Capitais, Continentes e Adjetivos Pátrios; Unidades Monetárias dos Países; Estados Brasileiros e suas capitais com
respectivos adjetivos pátrios.

Oficial Legislativo
Língua Portuguesa - Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática - Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do
1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico.
Resolução de situaçõesproblema.
Conhecimentos específicos – Sistema Operacional 7, 10, Vista do MS-Windows: conceito de pastas, diretórios,
arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 7, 10, Vista. MS-Word: estrutura básica
dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas,
pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos,
classificação de dados. MS-PowerPoint: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua,
guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de
páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e
envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e
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. Constituição Federal art. 29 a 31 (Dos Municípios); art. 37 a 41 (Da Administração Pública e
Servidores Públicos); art. 59 a 69 (Do Processo Legislativo); art. 70 a 75 (Da Fiscalização Contábil, Financeira e
Orçamentária); Proposições legislativas – indicações, requerimentos, projetos de lei, projetos de decreto legislativo;
projetos de resolução; moção de repúdio, moção de aplausos, emendas. Crimes contra Administração Pública.
Código Penal art. 312 a 327. Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conhecimentos Gerais/Atualidades - Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança,
transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento
sustentável e ecologia, suas inter-relações e vinculações históricas. Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e do
Município, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades; Siglas Nacionais e Internacionais; Países:
Capitais, Continentes e Adjetivos Pátrios; Unidades Monetárias dos Países; Estados Brasileiros e suas capitais com
respectivos adjetivos pátrios.
Informática - 1. Pacote Office 2000/XP/2003; Internet Explorer; Conceitos em Hardware; conectividade e
configuração de ambiente de usuário; 2. Sistemas Operacionais (98/2000/XP/2003): Instalação e configuração;
Sistemas de Arquivos; Serviços de rede em ambiente Windows IIS, DNS, WINS, DHCP, Grupos de Usuários e
Unidades Organizacionais, Domínios, Sites, Diretivas de Grupo, Backup; Jogos educativos, aplicação e
acompanhamento do aluno em softwares educacionais construtivistas e instrucionistas. O uso do computador na
Escola, as novas tecnologias, Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação e a formação docente, o
papel do Professor na era digital e a utilização da tecnologia como meio de pesquisa e ferramenta no processo de
ensino aprendizagem; 3. Sistema Operacional Linux; 4. Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Portais de Informação,
Bibliotecas Virtuais; 4. Sistemas Multimídia, Linguagem, Multimídia, Hipertexto e Hipermídia.
01 – Disponível no site da Câmara Municipal de Porangaba - www.camaraporangaba.sp.gov.br

12. CRONOGRAMA
Evento

Data

Local

Edital

14/09/2015

Internet – site da Câmara, Empresa e
Imprensa escrita (jornal Folha da Cidade)

Impugnção do Edital

15/09 à 16/09/2015

Protocolizar na Sede da Câmara Municipal

Inscrições

14/09 a 30/09/2015

Internet – site Empresa

Pagamento do Boleto de
Inscrição

01/10/2015

Instituições financeiras, Internat Bank,
Lotéricas, etc.

Impugnação do Edital

01/10 a 02/10/2015

Sede da Câmara Municipal

Lista Preliminar de Inscritos

05/10/2015

Internet – site Câmara e Empresa

Recurso de inscrições
indeferidas

06 a 07/10/2015

Sede da Câmara

Lista final de inscritos

08/10/2015

Internet – site da Câmara, Empresa e
Imprensa escrita (jornal Folha da Cidade).

Prova Escrita (todos os
cargos)

18/10/2015

A definir

Gabarito

20/10/2015

Site da Câmara e Empresa

Recurso sobre gabarito

21 a 23/10/2015

Sede da Câmara
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Classificação Preliminar de
agente legislativo e oficial
legislativo
Recurso sobre classificação
Classificação de agente
legislativo e oficial legislativo

27/10/2015

28 a 30/10/2015

03/11/2015

Internet – site da Câmara, Empresa e
Imprensa escrita (jornal Folha da Cidade).

Sede da Câmara
Internet – site da Câmara, Empresa e
Imprensa escrita (jornal Folha da Cidade).

Classificação para prova
prática de motorista
Prova Prática de Motorista

08/11/2015

a definir

Classificação final geral agente
legislativo, oficial legislativo e
motorista.

10/11/2015

Internet – site da Câmara, Empresa e
Imprensa escrita (jornal Folha da Cidade).

Homologação

10/11/2015

Internet – site da Câmara, Empresa e
Imprensa escrita (jornal Folha da Cidade).

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 - 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.
13.2 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração.
13.3 - A Tavares e Silva Concursos Públicos Ltda. ME, bem como o órgão realizador do presente certame não se
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.
13.4 - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de 3 (três) anos de transição, serão aceitas
como corretas as duas normas ortográficas.
13.5 - Caberá recurso à Tavares e Silva Concursos Públicos Ltda. ME, no prazo fixado de acordo com o cronograma,
mediante requerimento a ser protocolado no setor competente da Câmara, que deverá conter o nome do candidato,
RG, número de inscrição, cargo para o qual se inscreveu e as razões recursais.
13.6 - Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via eletrônica, devendo ser digitado ou
datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de questões da
prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.
13.7 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A
Comissão examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo
recurso adicional pelo mesmo motivo.
13.8 - Após o ato de Homologação do Concurso Público, as Folhas de Respostas serão digitalizadas, podendo, após
serem incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos.
13.9 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador,
após o resultado final.
13.10 - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contado da homologação final dos
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Câmara Municipal de Porangaba.
13.11 - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação,
não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão
chamados conforme as necessidades locais, a critério da Câmara Municipal de Porangaba.
13.12- 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.
13.13 Não obstante as penalidades cabíveis, a Comissão do Concurso, poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição,
a prova ou a admissão do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova.
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13.14 A Comissão do Concurso é composta: Presidente – Dr. Angelo Becheli Neto (assessor jurídico); Membro –
Adriano Roberto Viega (oficial de comunicação) e Membro – Aparecida do Amaral Vieira de Barros (oficial
legislativo).
13.15 - A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de
cargos constantes do presente Edital, a critério da Câmara Municipal de Porangaba.
13.16 - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.
13.17 - Os vencimentos dos respectivos cargos deste Edital estão de acordo com a tabela de vencimentos dos
servidores do Quadro da Câmara Municipal de Porangaba.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Porangaba, 14 de setembro de 2015.

ANGELO BECHELI NETO
Presidente da Comissão Especial do Concurso Público

