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EDITAL NORMATIVO Nº 02/2016 DO CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2016 

 
O Município de Flora Rica, Estado de São Paulo, em conformidade aos princípios legais do Art. 37, da Constituição Federal, 

faz saber que se encontram abertas inscrições do Concurso Público para provimento dos cargos de EFETIVOS de : 

MOTORISTA II, OPERADOR DE MAQUINAS, TRATORISTA e PEB II – ARTE.  

O Concurso Público será organizado e aplicado pela empresa Multigestão Consultoria Ltda. Os cargos, números de vagas, 

vencimentos, vagas reservadas para portadores de deficiência, requisitos exigidos e carga horária semanal são os 

estabelecidos nas tabelas e edital que seguem: 

 

1. Da Denominação – Vagas - Carga Horária – Referencia - Vencimentos – Escolaridade e Requisitos e Taxa de 
Inscrição. 

  
 
 

Nomenclaturas 

 
 
 

Vagas(*) 

 
 

 
Carga 
Horária 

 
 

 
Referência 

 
 

 
Vencimentos 

 
 
 

Requisitos 

 

 
Valor da 
inscrição 

01 Motorista II 02  

40 hrs/ 
Semanais 

 

6 
 
1.115,37 

Ensino Fundamental 
completo e CNH 
categoria “C” 

 
40,00 

02 Operador de 
Maquinas 

02  
40 hrs/ 
Semanais 

 

 

11 

 

 

1.754,02 

Ensino Fundamental 
Completo com 
CNH categoria D ou 
E 

 

40,00 

03 Tratorista 2 
40 hrs/ 
Semanais 

6 
 

1.115,37 
Ensino 
Fundamental, CNH 
categoria C. 

40,00 

04 Professor De 
Artes 

 

01 
POR HORA 
TRABALHADA 

 11,03 HRS Licenciatura em 
Educação Artística 60,00 

 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições estarão abertas nos dias 25 de maio 2016 a 05 de junho de 2016, no horário das 08:00 as 00;00 

horas, no site da www.multigestaoconsultoria.com.br, . 

2.1.2. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.multigestaoconsultoria.com.br, durante o período de inscrição. 

b) localizar, no site, o "link" correlato ao Concurso Público; 

c) ler, na íntegra e atentamente, o respectivo Edital; 

d) preencher, total e corretamente, a ficha de inscrição; 

e) transmitir os dados da ficha de inscrição; 

f) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição referente ao cargo que seinscrever. 

 

2.2. São condições para inscrição: 

2.2.1. Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda Constitucional, n.º 19/98 e não registrar antecedentes 

criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça legalmente o exercício de função pública. 

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 www.pciconcursos.com.br
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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 nomeação deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos 

para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga, inclusive, cumprir as exigências do 

estágio probatório previsto na Legislação. 

2.2.4. Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado "a bem do serviço público", em consequência de 

processo administrativo (justa causa), mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 

2.3. Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse deverá apresentar, além dos documentos constantes no 

presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições, Quitação com o Serviço Militar, 

C.P.F., Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, uma foto 3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado, 

exceto os acúmulos permitidos pela Lei e demais documentos necessários que lhe forem solicitados no ato da posse, sob pena 

de perda do direito à vaga. 

2.4. O correspondente pagamento da importância do valor da taxa de inscrição, conforme tabela do item 1 deste Edital, 

deverá ser efetuado, em dinheiro. 

2.5. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. O 

pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição. 

2.6. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do 

candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

2.7. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site, a partir de 05 dias úteis após o 

encerramento do período de inscrições. 

2.8. Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial 

de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 

2.9. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar. 

2.10. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 

2.11. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas 

neste Edital, terá sua inscrição indeferida e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que 

aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

2.12. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, sob condição de ser 

excluído do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda 

que o fato seja constatado posteriormente. 

2.13. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios deste Edital, sendo obrigatória a sua 

comprovação quando da nomeação, posse e investidura no cargo sob pena de exclusão do candidato do Concurso 

Público. 

2.14 . Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site 

www.multigestaoconsultoria.com.br. 

2.15 A inscrição implicará na aceitação integral do presente Edital Normativo. 

 

2. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

2.1. Não haverá reserva de vagas às pessoas portadoras de deficiência, tendo em vista que o número de vagas 

definido neste Edital, não permite a aplicação do percentual mínimo estabelecido pelo § 1°, do artigo 37 do Decreto www.pciconcursos.com.br
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Federal N° 3298, de 20 de dezembro de 1999 que regulamenta a Lei Federal n° 7.853/89. 

2.2. Às pessoas portadoras de deficiência, resguardando as condições especiais previstas no Decreto Federal N° 

3.298/99, 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 à nota 

mínima exigida para todos os demais candidatos. 

2.3. Os benefícios previstos nos parágrafos 1° e 2°, do Artigo 40, do Decreto Federal N° 3.298/99, deverão ser 

requeridos por escrito, no ato da inscrição. 

2.4. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a na ficha de 

inscrição, preenchendo também a Ficha de Portador de Deficiência, com apresentação de laudo médico, com as 

seguintes características: 

2.4.1. Laudo Médico original ou cópia simples deverá obedecer às seguintes exigências: ser referente aos últimos 6 

(seis) meses antes do término das inscrições, descrever a espécie e o grau de deficiência, apresentar a provável causa 

das necessidades especiais, apresentar os graus de autonomia, constar quando for o caso a necessidade do uso de 

órteses, próteses ou adaptações. No caso de deficiência visual, o Laudo Médico deverá vir acompanhado de acuidade 

em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual. 

2.4.2. O candidato portador de deficiência visual, além da apresentação da documentação indicada no Item 3.4.1., 

deverá solicitar, por escrito, no ato da inscrição, a confecção de prova especial em BRAILE ou AMPLIADA, 

especificando o tipo de necessidade especial. 

2.4.3. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas, além da 

apresentação da documentação indicada no Item 3.4.1, deverá solicitar, por escrito, no ato da inscrição, com justificativa 

acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua necessidade especial. 

2.4.4. O candidato portador de necessidades especiais que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes 

neste item não poderá ingressar recurso em favor de sua condição. 

 

3. DAS PROVAS 

3.1. O Concurso constará das seguintes provas, conforme descrito no quadro que segue. 

CARGOS FASES 

PROVAS 

CONTEÚDO QUESTÕES 

Motorista II 
Prova Objetiva 

(classificatória 

e eliminatória 

e prática) 

 

 

Prova Objetiva 

(classificatória e 

eliminatória) 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos 

Específico 

 

 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos Gerais 

10 

10 

10 

10 

 

 

 

10 

10 

10 

Operador de Maquinas 

Tratorista 

Professor De Artes 

www.pciconcursos.com.br
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Conhecimentos Específico 10 

3.2. A prova escrita visará avaliar habilidades e conhecimentos teóricos necessários ao desempenho pleno das 

atribuições dos cargos, tem caráter classificatório e eliminátorio e será composta de questões de múltipla escolha, 

com 04 (quatro) alternativas cada uma. 

3.2.1. A prova escrita versará sobre o conteúdo programático que, é parte integrante deste Edital e terá duração de 

03 horas. 

 

4. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

4.1. As provas serão realizadas na cidade de Flora Rica - SP. 

4.2. O Edital de Convocação para as provas escritas, contendo os locais, datas e horários de prestação das provas serão 

publicados, oportunamente, no site www.multigestaoconsultoria.com.br e no Jornal de circulação na região Jornal Regional 

de Dracena sendo de inteira responsabilidade do candidato seu acompanhamento diário, não podendo ser alegada 

qualquer espécie de desconhecimento. 

4.3. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar do Edital de Convocação, esse 

deverá entrar em contato com a Multigestão Consultoria Ltda, para verificar o ocorrido. 

4.4. Não será admitido na sala ou no local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu 

início. 

4.5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 

aplicação da prova fora do local, sala, turma, data e horário preestabelecido. 

4.6. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da prova, deverá solicitar formulário 

específico para tal finalidade, que deverá ser datado e assinado pelo candidato e entregue ao fiscal. 

4.6.1. O candidato que não atender aos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas 

de sua omissão. 

 

4.7. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer a qualquer das etapas previstas neste Edital. 

b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação. 

c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea “b” do subitem 6.2 do item 6 – da Prova 

Objetiva. 

d) ausentar-se, durante a realização da prova, da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

e) estiver durante a aplicação da prova escrita, fazendo uso de calculadora e relógio com calculadora, agenda 

eletrônica ou similar, aparelhos sonoros, BIP, pager, walkman, gravador e/ou qualquer outro tipo de receptor e 

emissor de mensagens, bem como com o celular ligado. 

f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo 

uso de material não permitido para a realização da prova escrita. 

g)utilizar-se de meios ilícitos para a realização das provas. 

h)não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da prova escrita, fornecido pela Multigestão Consultoria Ltda. 

i) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte. 

j) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste   Edital. 
www.pciconcursos.com.br
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k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das provas. 

 

5. DA PROVA ESCRITA 

5.1. A Prova escrita tem data prevista para sua realização em 26 de junho de 2016 em local a ser divulgado em Edital de 

Convocação para Prova Escrita, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

5.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, constante do Edital de Convocação, com 

antecedência mínima de 30 minutos, munido de: 

a) caneta azul ou preta, lápis preto e borracha. 

b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho 

de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de  Habilitação, 

expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, 

Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

6.2.1. Somente será admitido na sala ou local da prova o candidato que apresentar um dos documentos discriminados na 

alínea “b” deste item e desde que este permita, com clareza, a sua identificação. 

6.2.2. O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” deste item, não fará a prova, sendo 

considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

6.2.3. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, boletim de ocorrência ou 

quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada. 

6.3. Caso o nome do candidato não constar do Edital de Convocação, esse poderá participar, condicionalmente, do 

Concurso Público e realizar a prova se entregar o respectivo comprovante de pagamento da taxa de inscrição, efetuado 

nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, no dia da prova, formulário específico. 

6.3.1. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da regularidade 

da referida inscrição. 

6.3.1.1. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem 

direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

6.4. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua 

aplicação. 

6.5. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

6.6. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata deverá 

levar um acompanhante, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

6.6.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por um fiscal, sem a presença do responsável 

pela guarda da criança. 

6.7. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

6.8. Excetuada a situação prevista no item 6.6 deste item, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 

nas dependências do local de realização da prova, podendo ocasionar inclusive a não participação do(a) candidato(a) no 

Concurso Público. 

6.9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em  virtude de afastamento, por qualquer  

motivo, de candidato da sala ou local das provas. www.pciconcursos.com.br
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6.10. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a 

conferência do material entregue pela empresa Multigestão Consultoria Ltda, para a realização da prova. 

6.11. Durante a prova, não será permitido qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações 

e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela Multigestão Consultoria, uso de telefone 

celular, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol. 

6.11.1. O telefone celular, durante a aplicação da prova, deverá permanecer desligado. 

6.12. No ato da realização da prova, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de questões. 

6.12.1. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

6.12.2. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para 

a correção e deverá ser entregue ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões. O caderno de questões 

NÃO será disponibilizado ao candidato após o término da prova. 

6.13. O candidato deverá transcrever as respostas do caderno para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou 

preta, bem como assinar no campo apropriado. 

6.13.1. Não será computada a questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 

que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 

6.13.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de 

acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 

6.13.3. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o 

candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas. 

www.pciconcursos.com.br
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6.13.4. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova depois de transcorrido o tempo de 60 

minutos da sua duração, levando consigo somente o material fornecido para conferência da prova escrita realizada, 

sendo obrigatório a permanência dos três últimos candidatos até o último entregar a prova. 

6.13.5. O edital de gabaritos das questões da prova escrita será disponibilizado, no site da Multigestão Consultoria 

Ltda, a partir das 10 horas do 3º dia útil subsequente ao da aplicação. 

 

7. DA PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE MOTORISTA II, TRATORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS 

 7.1. O candidato será avaliado na prática da função em veículo público municipal, obedecendo todos pré- requisitos 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, deve portanto estar preparado para qualquer tipo de 

veículo público Municipal (conforme CNH  prevista no item 1 do 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, ou será impedido de realizar a prova. Se a carteira de 

habilitação estiver vencida, o candidato será desclassificado. 

7.2. Só serão convocados 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.  

7.3. Os conhecimentos necessários para a realização da Prova Prática de Motorista 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.  

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO 

 

6.1. DA PROVA ESCRITA 

7.1.1.A prova escrita será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. 

7.1.2. A nota da prova escrita será obtida com aplicação da fórmula abaixo: 

 

NPO = x NAP 

 

ONDE: 

NPE  =  Nota da prova escrita 

TQP = Total de questões da prova 

NAP  =  Número de acertos na prova 

 

7.1.3. Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 

pontos. 

7.1.4. O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova escrita será desclassificado do 

Concurso Público. 

7.1.5.   Os títulos  do cargo de Professor de artes só serão somados a nota da Prova Escrita se o candidato obtiver a nota www.pciconcursos.com.br
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igual ou superior a 50 pontos. 

 

8. DOS TÍTULOS 

a. Serão considerados somente os seguintes títulos para as Funções de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 

(PEB II) - ARTE, entregues, no dia da realização da Prova Objetiva para o Fiscal da Sala. 

 

8.1.2. Diploma de Doutor correspondente ao campo de atuação relativo às aulas a serem atribuídas, ou na área da 

Educação – 10 (dez) pontos por certificado. 

8.1.3. Diploma de Mestre correspondente ao campo de atuação relativo às aulas serem atribuídas, ou na área da 

Educação – 7 (sete) pontos por certificado. 

8.1.4. Curso de Pós-Graduação lato sensu ou curso de especialização ou aperfeiçoamento com, no mínimo, 360 

horas na área de Educação – 3 (três) pontos. 

8.1.5. Licenciatura Plena em Pedagogia ou disciplina do Ensino Fundamental, desde que não seja requisito para o 

cargo pretendido, – 2 (dois) pontos. 

8.1.6. Certificado de cursos de capacitação de curta duração, na área da Educação, realizados nos últimos três 

anos (a partir de 2013) – com no mínimo 30 horas de duração – 0,1 pontos por certificado até o máximo de 3 (três) 

pontos. 

8.1.7. Para os cargos com escolaridade exigida de 2ºgrau no Magistério ou Licenciatura Plena em Pedagogia, se o 

candidato apresentar somente o Certificado de Pedagogia, não será acrescentado os dois pontos, pois é considerado 

pré-requisito da função. 

8.1.8. Em que pese os títulos, os pontos somente serão contados se o candidato obtiver a nota mínima de 

cinquenta pontos para aprovação na prova objetiva. 

 

9.  DA PONTUAÇÃO FINAL 

a. A pontuação final do candidato será alcançada na Prova Objetiva. Para o Cargo de Professor PEB II, as notas da 

Prova Objetiva serão acrescentadas aos títulos e divididas por dois. Os títulos serão computados somente para os 

candidatos que auferirem no mínimo 50% da nota da prova objetiva. 

 

10. DOS RECURSOS  

10.1. Caberá recurso à Multigestão Consultoria Ltda., no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da datada divulgação 

oficial dos resultados, mediante email no site da Multigestão Consultoria.  

10.2. Os Recursos deverão ser digitados, indicando-se a qualificação e o número de inscrição do candidato. Deve ser 

embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões da prova, o candidato deverá se 

pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.  

10.3. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A Comissão 

Organizadora constitui última instância na esfera administrativa para receber e posicionar sobre os recursos, não cabendo 

recurso adicional pelo mesmo motivo. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

11.1. A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condições do Concurso www.pciconcursos.com.br
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Público, estabelecidas no presente Edital e na Lei Orgânica do Município. Isto inclui a ciência a aceitação por parte do 

candidato em não receber cópia do caderno de provas da Empresa, em caso de recurso. Receberá tão somente a  

resposta do requerimento pautado na transparência e responsabilidade da Comissão Organizadora. 

11.2. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes: 

a) Maior idade, atendendo à Lei n.º 10.741/2003; 

b) Maior número de pontos nas questões de Conhecimentos Específicos; 

c) Maior número de questões de Português; 

d) Casado, viúvo, divorciado ou separado judicialmente; 

11.2.1. 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. 

11.3. Na falta da cédula de identidade original poderá, a critério da Comissão, serem admitidos na sala de provas, os 

candidatos que apresentarem documentos outros, como: carteira de trabalho, carteira do órgão de classe, certificado 

militar, carteira de habilitação com foto, desde que, permitam com clareza, a sua identificação. Não serão aceitos 

quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos. 

11.4. Da divulgação oficial dos resultados e da classificação, caberão recursos fundamentados à comissão no prazo de “2" 

(dois) dias úteis, a contar da data da publicação em jornal de circulação no município mediante requerimento que deverão 

ser protocolados no Setor competente da Prefeitura. Decorrido o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados 

da homologação do Concurso Público, as "folhas de respostas" poderão ser incineradas pela Multe estão Consultoria Ltda., 

exceto aquelas para as quais foram apresentados recursos. Só serão aceitos recursos via correio eletrônico pelo e-mail 

multigestaoconsultoria@gmail.com. Em caso de contestação de questões, por qualquer alegação, deverá ser ditada, na 

petição recursal, a argumentação lógica e consistente, sua qualificação e o número da inscrição. Recursos inconsistentes e 

fora das especificações deste edital serão indeferidos. 

11.5. A validade do presente Concurso Público, será de 02(dois) anos contados da homologação final dos resultados, 

podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 

11.5.1. “As contratações serão feitas nos moldes da Leis de criação dos Cargos; Lei n° 824 de 22/01/2010 e 

Lei n° 979 de 21/09/2015. 

11.5.2. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 

classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. 

11.5.3. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame médico, elaborado por 

médicos especialmente designados pela Prefeitura do município de Flora Rica e apresentação de documentos legais que 

lhe forem exigidos. 

11.5.4. 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. 

11.5.5. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 

presente Edital e Lei Orgânica do Município serão resolvidos em comum pela Prefeitura e Multigestão Consultoria Ltda, 

através de comissão especialmente constituída pela Portaria do Sr. Prefeito Municipal de Flora Rica. 

11.6. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas provas, 

www.pciconcursos.com.br
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eliminarão o candidato do Concurso Público. 

11.6.1 Constitui óbice à participação neste certame o candidato que possua com qualquer dos membros do quadro 

societário da empresa contratada a relação de parentesco definida e prevista nos arts. 1591 a 1595 do código civil, 

valorizando-se assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. 

Constatada a tempo será a inscrição indeferida pela Comissão Organizadora e, posterior à homologação será o candidato 

eliminado do concurso público, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa. 

11.6.2. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Comissão Organizadora poderá anular a 

inscrição, prova, ou admissão do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou irregularidade a 

prova. 

11.6.3 Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes aos da data do presente Edital. 

 

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

 

 

 

Flora Rica, 24 de maio de 2016. 

 

 

 

PAULO ROGÉRIO FLORENTINO DE FARIA 

=PREFEITO MUNICIPAL 

www.pciconcursos.com.br
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMATICO  

 

As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as sugeridas que seguem: 

 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos; 

Encontros Consonantais; Dígrafos; Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos; O Alfabeto português; 

Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos; Acentuação tônica; Acentuação gráfica; Os acentos; 

Aspectos genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As regras especiais; Hiatos; Ditongos; Formas 

verbais seguidas de pronomes oblíquos; Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; 

Conceitos básicos; Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos; Sufixos; Composição; 

Tipos de Composição; Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classes de palavras. SINTAXE: Termos 

Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração e Vocativos; Orações 

Subordinadas e Coordenadas; Concordância Verbal e Nominal; Regência Verbal e Nominal; Colocação dos Termos 

da Oração; Colocação dos pronomes oblíquos e átonos; uso da próclise, uso da ênclise; funções e emprego do  

"que" e "se". PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen; O uso da Crase; Emprego dos Sinais de 

Pontuação; Interpretação e análise de textos. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem: Figuras de palavras ou tropos, 

Figuras de pensamento, Figuras de construção ou sintaxe, Vícios de linguagem. 

Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e raízes. 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. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução  

de situações-problema. 

 

Conhecimentos Gerais: atualidades gerais, no plano nacional e internacional, obtidos em meios de comunicação em 

geral;  conhecimentos locais com  base em  dados gerais e  históricos  do  Município  de  Flora  Rica  - SP,  dispostos  em: 

<http://www.florarica.sp.gov.br; 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. 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. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL: 

 

Motorista II: Conceitos e definições. Sistema Nacional de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta: o trânsito, a 

via pública, a passagem de nível, a ciclovia e a ciclofaixa; parar, estacionar; classificação das vias públicas, velocidades 

permitidas (máxima e mínima) para as vias públicas. Regras fundamentais de trânsito. Sinalização. Pedestre e condutores 

não motorizados: o cidadão, a educação para o trânsito, processo de habilitação do condutor. Categorias de habilitação. 

Inclusão e mudança das categorias de habilitação. O Veículo: equipamentos e acessórios, licenciamento, IPVA, DPVAT. www.pciconcursos.com.br
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Disposições gerais. Penalidades. Medidas Administrativas. Infrações. Crimes de trânsito. Direção defensiva: conceito. 

Acidente evitável e acidente inevitável. Direção preventiva e corretiva. Tipos de atenção. Causas de acidentes: imperícia, 

imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de acidentes. Interação condutor/veículo. 

Equipamentos de segurança, de informação, de comunicação. Inspeção do veículo. Ergonomia. Tipos de colisão. 

Manobras de marcha à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento. Força centrífuga e força centrípeta. 

Aquaplanagem ou hidroplanagem. Mecânica (gasolina, etanol e diesel). Chassi. Motor. Tempo de funcionamento do motor. 

Órgãos e anexos: sistema de alimentação, sistema de distribuição, sistema de ignição, sistema de lubrificação, sistema de 

arrefecimento, sistema elétrico, sistema de transmissão, sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de freios. 

Pneus e rodas. Primeiros socorros: conceito, definições e seus meios. Ética e moral no trabalho. Relações humanas no 

trabalho. 

 

 

Operador de Maquinas: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, 

Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Operar veículos 

motorizados especiais, tais como: guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, 

motoniveladora, pá-carregadeira, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 

www.pciconcursos.com.br



 

 

Tratorista: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e 

demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados 

especiais, tais como: guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, 

motoniveladora, pá-carregadeira, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 

Identificação da Retroescavadeira e seus principais componentes. Operações com a Retroescavadeira durante o dia à dia. 

Enchimento e descarga da concha. Escavação de valas em diversas situações. Operação do carregador frontal e suas 

particularidades. Acidentes do trabalho e suas consequências. Normas de Segurança. Reconhecimento da área de 

trabalho. Cuidados com o equipamento – Colocar o equipamento em movimentação seguindo as normas de segurança. 

 

CONHECIMENTO COMUNS E ESPECÍFICOS AOS CARGOS A NÍVEL SUPERIOR: 

 

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos; 

Encontros Consonantais; Dígrafos; Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos; O Alfabeto português; Orientações 

ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos; Acentuação tônica; Acentuação gráfica; Os acentos; Aspectos genéricos 

das regras de acentuação; As regras básicas; As regras especiais; Hiatos; Ditongos; Formas verbais seguidas de 

pronomes oblíquos; Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; Conceitos básicos; 

Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos; Sufixos; Composição; Tipos de 

Composição;Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classes de palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração; 

Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração e Vocativos; Orações Subordinadas e Coordenadas; 

Concordância Verbal e Nominal; Regência Verbal e Nominal; Colocação dos Termos da Oração; Colocação dos pronomes 

oblíquos e átonos; uso da próclise, uso da ênclise; funções e emprego do "que" e "se". PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 

CULTA: O uso do hífen; O uso da Crase; Emprego dos Sinais de Pontuação; Interpretação e análise de textos. 

ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem: Figuras de palavras ou tropos, Figuras de pensamento, Figuras de construção ou 

sintaxe, Vícios de linguagem. 

 

Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e raízes. Razão 

e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples 

composto. 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. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 

Resolução de situações-problema. 

 

Conhecimentos Gerais: atualidades gerais, no plano nacional e internacional, obtidos em meios de comunicação em 

geral;  conhecimentos  locais  com  base  em  dados  gerais  e  históricos  do  Município  de  Flora  Rica/SP,  dispostos em: 

<http://www.florarica.sp.gov.br; 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. 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. 

 

 

Professor de Educação Básica II – PEB II – Arte: 1.1PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais da Área de atuação; 

1.2. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA ENSINO FUDAMENTAL. CNE/ MEC. 1999; 1.3. Estatuto, Plano 

de 

Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Flora Rica, Lei n° 873 de 30/09/2011 - Plano de Carreira  

do Magistério; 1.4. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 1.5. A Lei 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional (arts. 01 a 37) Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007 e Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008. Conteúdo  

específico do exercício da função em sala de aula. 

 

 

ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

Motorista II: 

I)- Dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos leves de transporte de passageiros e cargas, dentro ou fora do 

Município, verificando diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do 

sistema de arrefecimento, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc.; 

II)- Dirigir ambulâncias para o transporte de usuários do Sistema de Saúde; 

III)- Zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; 

IV)- Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando 

do término da tarefa; 

V)- Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos 

materiais transportados; 

VI)- Observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; 

VII)- Fazer pequenos reparos de urgência; 

VIII)- Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que 

necessário; 

IX)- Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículos; 

X)- Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos 

e outras ocorrências; 

XI)- Recolher ao local apropriado o veículo após a realização do serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 

XII)- Auxiliar no embarque e desembarque de passageiros; 

XIII)- Auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; 

XIV)- Auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré- estabelecidos; 

XV)- Conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções 

específicas; 

XVI- Executar outras atribuições afins. 

 

 Operador de Máquinas: 

I)- Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas; 

II)- Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e 

mover terra, pedra, areia, cascalho e materiais análogos; 

III)- Operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros; 

IV)- Operar equipamento de dragagem para aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; 

V)- Operar máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de 

concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso; 

VI)- Operar máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados na construção de 

estradas; 

VII)- Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la 

segundo as necessidades do trabalho; 

VIII)- Movimentar a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim como 
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seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover pedra, terra e 

materiais similares; 

IX)- Executar serviços de terraplanagem, tais como remoção e distribuição de superfícies, cortes de barrancos, 

acabamento e outros; 

XI)- Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade; 

XII)- Conduzir a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-la, segundo as necessidades 

de trabalho; 

XII)- Executar as tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para 

transporte dos mesmos; 

XIII)- Efetuar serviços de manutenção da máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para 

assegurar seu bom funcionamento; 

XIV)- Operar equipamentos pesados, inclusive agrícolas, dotados de controle remoto hidráulico, providos ou não de 

implementos, para realização de trabalhos de terraplanagem, aterros, nivelamento e revestimento de estradas, 

desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, revolvimento, remoção e 

compactação de terra, semeadura, adubação e aplicação de produtos químicos; 

XV)- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

Tratorista: 

I)- Opera tratores e reboques montados sobre rodas, para carregamento e descarregamento de materiais, roçadas de 

terrenos, preparo da terra e desobstrução de vias públicas; 

II)- Verificar diariamente as condições de funcionamento do equipamento, antes de sua utilização: pneus, água do sistema 

de arrefecimento, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível etc; 

III)- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

Professor de Artes 

I) Participar efetivamente da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

II) Participar das reuniões sistemáticas de estudo na escola, inclusive nas horas-atividades; 

III) Acompanhar e avaliar com o professor regente, o desenvolvimento integral dos alunos, a partir de uma avaliação 

diagnóstica, cumulativa e processual; 

IV) Planejar com a equipe pedagógica, nas horas-atividades, estratégias de trabalho e encaminhamentos adequados 

para os conteúdos de sua área; 

V) Estimular a criança para a percepção estética da realidade, ampliando a sua leitura de mundo por meio de  

atividades lúdicas contextualizadas, que permitem ao aluno perceber a presença de arte no seu cotidiano; 

VI) Realizar atividades que contemplem as diferentes linguagens: música, teatro, dança e artes visuais, acompanhando 

o processo de desenvolvimento da criança. 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 
 

Os prazos deste cronograma podem variar. As datas são previstas como segue abaixo: 
www.pciconcursos.com.br



 

 

 

 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

 

 
INSCRIÇÕES 

 
 

25/05/2016 A 05/06/2016 

 
DAS 08H ÁS 00H 

No site da 
www.multigestaoconsultoria.com.br 

 

PUBLICAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES 

 
 

08 de junho de 2016 

 
APÓS ÀS 15H 

No site da 

www.multigestaoconsultoria.com.br 

 

RECURSO DO EDITAL 

DAS INSCRIÇÕES 

 

 
09 e 10 de junho de  2016 

DAS 08H ÁS 00H No site da 

www.multigestaoconsultoria.com.br 

 

HOMOLOGAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES E 

CONVOCAÇÃO PARA 

A 

PROVA OBJETIVA 

 
 
 
 

15 de junho de 2016 

 
 

 
APÓS ÁS 15H 

 

 
No site da 

www.multigestaoconsultoria.com.br 

 
 

 
PROVA OBJETIVA 

 
 

 
26 de junho de 2016 

 
ÁS 09H 

"EMEFEI PROFESSOR 
ARMANDO LOPES MORENO" 
End. Rua Vereador Raimundo 
Antonio de Araujo, n° 416 - Centro 

 
PUBLICAÇÃO DO 

GABARITO 

PRELIMINAR 

 

 
 

29 de junho de 2016 

 
APÓS ÁS 15H 

No site da 

www.multigestaoconsultoria.com.br 

 

 
PUBLICAÇÃO DAS 

NOTAS 

04 de julho de 2016 

 
APÓS 15 H 

No site da 

www.multigestaoconsultoria.com.br 

 
 
 

RECURSO 05 e 06 de julho de 2016 

DAS 08H ÁS 00H No site da 

www.multigestaoconsultoria.com.br 

CLASSIFICAÇAÕ APÓS 
PRAZO DE RECURSO  

12 de julho de 2016 

 
APÓS AS 15H 

No site da 

www.multigestaoconsultoria.com.br 

CONVOCAÇÃO PARA 
PROVA PRÁTICA 

13 de julho de 2016 

 

APÓS ÀS 15 H 
No site da 

www.multigestaoconsultoria.com.br 

PROVA PRÁTICA 17 de julho de 2016 

 

APÓS ÀS 15 H 
No site da 

www.multigestaoconsultoria.com.br 

www.pciconcursos.com.br



 

 

PUBLICAÇÃO DA NOTAS DA 
PROVA PRÁTICA 

20  de julho de 2016 

 

 

APÓS ÀS 15 H 

No site da 

www.multigestaoconsultoria.com.br 

PRAZO DE RECURSO 21 e 22 de julho de 2016 

 

APÓS ÀS 15 H 
No site da 

www.multigestaoconsultoria.com.br 

HOMOLOGAÇÃO DO 
CONCURSO PÚBLICO 

27 de julho de 2016 

 

APÓS ÀS 15 H 
No site da 

www.multigestaoconsultoria.com.br 

 

www.pciconcursos.com.br


