
Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariún:t-SP - CEP 13910-027
Fone: (19)38679780/9760/9801

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E A EMPRESA FUNDAÇÃO PARA O
VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JÚLIO DE
MESQUITA FILHO - FUNDAÇÃO VUNESP.

Procedimento Licitatório n° 302/2020.
Dispensa nO025/2020
Contrato nO111/2020

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, com sede na Rua Alfredo Bueno, na 1235 - Bairro:
Centro, inscrita no CNPJ/MF ria. 46.410.866/0001-71 neste ato devidamente representada
pela Excelentíssima Secretária de Gabinete Sra. MARIA EMILIA PEÇANHA DE
OLIVEIRA SILVA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG na
22.552.439-9 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob na 120.339.598-13, residente e domiciliada
na Rua Custódio, na 127, Jardim Zeni - CEP: 13.912-464, no município de Jaguariúna, Estado
de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a
Empresa FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO - FUNDAÇÃO VUNESP, inscrita no
CNPJ/MF sob na 5l.962.678/0001-96, estabelecida na Dona Germaine Burchand, 515 -
Perdizes - São Paulo - SP, CEP: 05002-062, representada neste ato por seu Diretor
Presidente Sr. ANTONIO NIV ALDO HESP ANHOL, brasileiro, Professor Universitário,
portador do RG na 57.060.548-9, doravante denominada CONTRATADA, têm entre sijusto
e contratado o que segue:

1.0. OBJETO DO CONTRATO:
1.1. Organização, planejamento, elaboração, divulgação e execução de Concurso Público de
provas e/ou títulos para provimento de 80 (oitenta) cargos/funções da Prefeitura do
Município de Jaguariúna, conforme disposto neste instrumento e seus Anexos.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto, bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este
Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes
documentos:
a-) Dispensa na 025/2020;
b-) Processo Licitatório n° 302/2020;
c-) Termo de Referência;
d-) Proposta Técnico Comercial da Contratada na 388B/2019 atualizada em 27/08/2020;

2.2 Os documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a execução do objeto
contratado.

3.0. PRAZO, FORMA E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO:
3.1. O prazo de vigência deste Co trato será de 15 (quinze) meses contados da data de sua
assinatura, podendo seu prazo ser, rorrogado a critério da CONTRATANTE, observado o
disposto na Lei 8.666/93. I
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3.2. Para realização do objeto, a empresa CONTRATADA expedirá edital em conformidade
com as especificações do Termo de Referência anexo a este Contrato, em conjunto com a
Comissão de Concurso Público, o Controle Interno, o Departamento de Recursos Humanos,
a Secretaria de Governo e outros órgãos municipais.

3.3. O prazo para execução do concurso será de até 12 (doze) meses a contar da assinatura
deste Contrato, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.

3.3.1. O ato de finalização do Concurso Público se dá com a publicação de sua homologação.

3.4. Incumbirá a uma Comissão Permanente ou Especial, composta por servidores ocupantes
de cargos em provimento efetivo, a definição das diretrizes gerais, a coordenação e
supervisão das atividades de realização do Concurso Público, bem como a decisão dos
recursos interpostos em razão do certame.

3.5. A divulgação do Concurso Público far-se-á, sem prejuízo de outros meios, mediante a
publicação do respectivo edital:
- no Diário Oficial do Município;
- por meio de sua fixação no quadro de avisos da Sede da Prefeitura.

3.5.1. A publicação do edital deverá ser providenciada com antecedência mínima de 1O (dez)
dias em relação ao início do período de inscrição.

3.5.2. O período de inscrição não poderá ser inferior a 1O (dez) dias úteis.

4.0. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
4.1. O valor a ser pago à CONTRATADA será calculado multiplicando-se o preço unitário
(por inscrição) pela quantidade de inscritos, conforme divisão entre: ensino fundamental
(incompleto e completo), ensino médio I técnico e ensino superior, cujos valores serão
recolhidos diretamente à CONTRATADA através de boleto bancário pago pelo candidato.

4.2. Os serviços serão custeados, exclusivamente, com os recursos financeiros arrecadados
com as inscrições do Concurso Público.

5.0. TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:
5.1. A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem
poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sob pena de rescisão do ajuste.

6.0. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
6.1. A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto
deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e
prejuízos que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a
CONTRATANTE ou para terceiros.

7.0. PENALIDADES:
7.1. Por descumprimento de cláu ulas ou pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a
CONTRA TADA poderá, gara ida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer as
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seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos arts. 86 e 87 da
Lei Federal nO8.666/93 e art. 7° da Lei Federal nO10520/02:

7.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para
as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

7.1.2. Multa, na seguinte situação:

7.1.2.1. de 1% (um por cento), por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias, hipótese em
que será considerada totalmente inadimplida a obrigação, autorizando-se a aplicação da
cláusula penal remuneratória prevista na cláusula seguinte, em conjunto com esta, bem como
a aquisição do objeto com terceiros às expensas da CONTRATADA;

7.1.2.2. de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato - resultante da multiplicação do preço
unitário (por inscrição) pela quantidade de inscritos conforme disposto em cláusula 4.0, em
caso de inexecução total ou de descumprimento de qualquer cláusula contratual, hipótese em
que será efetivada a rescisão unilateral deste Contrato;

7.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

7.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar atos fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso;

7.2. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o
prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o Município pelos
prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição.

7.3. As multas serão, após o regular procedimento licitatório, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

7.4. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão ser a:plicadas juntamente com a multa prevista no subitem 7.1.2.

7.5. A penalidade prevista na cláusula 7.1.2.2 serve como piso de compensação e não impede
a cobrança de indenização suplementar pelos prejuízos que vierem a ser apurados em
decorrência da conduta da CONTRATADA.

7.6. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo
de caso fortuito ou de forç . maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito,
ou de força maior, verifi a-se no fato necessário, cujo efeito não era possível evitar, ou
impedir, nos termos do p ágrafo único do art. 393 do Código Civil.

ft
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8.0. RESCISÃO:
8.1. A inexecução deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer
motivos enumerados nos art. 78, da Lei n. 8.666/93.

8.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79, da
Lei n. 8.666/93.

9.0. DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto rigorosamente conforme estipulado na
Cláusula 1.0 e no Termo de Referência anexo à este instrumento.

9.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução
do objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que
possa surgIr;

9.3. A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no
que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz
respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal, sendo que seu
descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou
rescisão com a aplicação das sanções cabíveis;

9.4. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela administração pública.

10.0. TOLERÂNCIA:
10.1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permItIr, mesmo por
omissões, a inobservância no todo, ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.

11.0. DA ANTICORRUPÇÃO
11.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de forma a ele não relacionada, o que
deve ser observado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal nO
12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto nO3655/2017.

12.0. VIGÊNCIA:
12.1. Este contrato vigorar por um perí~do de 15 (quinze) meses, contados da data de sua ~

assmatura, podendo ser pro ogad<J_:enteno da ~RA TANTE. ~ P;,;ro 4 do" . /
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13.0. VALOR DO CONTRATO:
13.1. O valor a ser pago à CONTRATADA será calculado multiplicando-se o preço unitário
(por inscrição) pela quantidade de inscritos, conforme divisão entre: ensino fundamental
(incompleto e completo), ensino médio I técnico e ensino superior, cujos valores serão
recolhidos diretamente à CONTRATADA através de boleto bancário pago pelo candidato.

14.0. TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
14.1. Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência
e Notificação, abaixo, relativo, se for o caso, à transmissão deste Procedimento perante o
Tribunal de Contas do Estado de são Paulo.

15.0. FORO:
15.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2. E por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico
efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Jaguariúna, 09 de setembro de 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

FUNDAÇÃO RA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
- JÚLIO MESQUITA FILHO - FUNDAÇÃO VUNESP
Antonio ivaldo Hespanhol
Diretor Presidente
RG N° 57.060.548-9

es Pião
Superintendente Admininstrativo

RG. 7.438.186-62

eunlJ
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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bucno, 1235 - Centro -.Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fone: (19)38679780/9760/9801

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

DISPENSA N° 025/2020
Procedimento Licitatório N° 302/2020
Contrato nO111/2020.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Contratada: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA - JÚLIO DE MESQUITA FILHO - FUNDAÇÃO VUNESP
Objeto: organização, planejamento, elaboração, divulgação e execução de Concurso
Público de provas e/ou .títulos para provimento de 80 (oitenta) cargos/funções da
Prefeitura do Município de Jaguariúna.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n° 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos praz
direito de defesa, interpor recursos e o que ma

até seu julgamento final e consequente

GESTOR DO ÓRGÃOIENTIDADE:
Nome: Valdir Antonio Parisi
Cargo: Secretário Municipal de Governo
CPF: 004.844.418-92
RG: 10.868.683-8
Data de Nascimento: 24/10/1956
Endereço residencial: Praça Brasília, n° 33, Centro, Jaguariúna, São Paulo
E-mail institucional:governoú})jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:adrianasec!wv(~v.jaguariuna.sp.gov.br
Tel~fone(s): (19) ~7~97m:
Assmalura: C~~

e nas formas legais e regimentais, exercer o
couber.

Jaguariúna, 09 de setembro de 2020.
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Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG nO 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n° 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1966
Endereço: Rua Custódio, n° 127, Jardim Zeni, CEPo 13.912-464, Jaguariúna - SP
E-mail institucional:secretariamariaemiliancne(u;jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:mariaemilianene(êÚgmail.com
Telefone(s): (19) 3867-9724

Assinatura: \"== [,Q,Q J-D j!g
• __7 """"

Pela CONTRATADA:
Nome: Antonio Nivaldo Hespanhol
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 181 . .B.9J. 839~ Gg
RG: 57.060.548-9
Endereço residencial completo :_--,--,-- ~----,,+- -f-_-?\._9_t'_L/_O _

oS'O) 3 . IDOL
. J3J5' -

E-mail institucional:planejamentovunesp.com.br
E-mail pessoal: n M bCVí\ U e ~'YYlPIA't '

Telefones: 11-3670-5359/11-3670-5300'

Assinatura: ----~~~'17-.-J------------- _
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

DOOBJETO

1.1 Organização, planejamento, elaboração, divulgação e execução de Concurso Público de

Provas e/ou Títulos para provimento de 80 (oitenta) cargos / funções, conforme anexo

lI.

1.1.1 O Concurso deverá ser realizado subdividindo-se por nível de escolaridade, na

seguinte conformidade:

a) Ensino Fundamental Incompleto e Completo;

b) Ensino Médio Completo e Técnico;

c) Ensino Superior.

1.2 O concurso público é processo formal que visa à avaliação de aptidões e habilidades com

a finalidade de selecionar candidatos e propiciar o seu ingresso no quadro de servidores

públicos de cargos em provimento efetivo do Município de Jaguariúna/SP.

1.3 O concurso público deverá atender rigorosamente o disposto nos artigos 23 a 37 da Lei

Complementar Municipal n° 209/2012 e legislações aplicáveis.

1.4 O concurso público será de provas e/ou de provas e títulos (podendo ser provas teóricas

e/ou práticas), de acordo com a natureza e a complexidade do ambiente organizacional e

a aptidão ou habilidade inerente ao exercício do cargo de provimento efetivo.

1.5 Entende-se por provas o conjunto de procedimentos padronizados e objetivos aplicados

aos candidatos do concurso público com a finalidade de aferir de forma direta através de

avaliações teóricas, sua aptidão para o exercício do cargo, mediante a comparação dos

resultados obtidos pelo candidato.

1.6 Entende-se por títulos a forma de avaliar a experiência profissional e acadêmica obtidas

pelos candidatos ao longo de sua vida em atividades pertinentes e compatíveis ao

exercício do cargo, verificáveis medi te a apresentação de titulação acadêmica ou

técnica, participação

correlatas.
__-- a,s,.,produção científico-literáriaou atiVidade,

1. DA VIGÊNCIA DA CONTRA TAÇÃO, DO PRAZO E MODO DE EXECUÇÃO
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2.1 Os contratos resultantes desta dispensa vigerão por 15 (quinze) meses, a partir da

publicação dos extratos dos contratos no Diário Oficial do Município, podendo ser

prorrogados, observadas as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/93.

2.2 Para realização do objeto contratado, a empresa contratada expedirá edital em

conformidade com as especificações deste Termo de Referência, em conjunto com a

comissão de concurso público, o Controle Interno, o Departamento de Recursos

Humanos, a Secretaria de Governo e outros órgãos municipais.

2.3 O prazo para execução do concurso será de até 12 (doze) meses a contar da publicação

do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogadopor acordo

entre as partes. O ato de finalização do concurso público se dá com a publicação de sua

homologação.

2.4 Incumbirá a uma comissão permanente ou especial, composta por servidores ocupantes

de cargos em provimento efetivo, a definição das diretrizes gerais, a coordenação e

supervisão das atividades de realização do concurso público, bem como, a decisão dos

recursos interpostos em razão do certame.

2.5 A divulgação do concurso público far-se-á, sem prejuízo de outros meios, mediante a

publicação do respectivo edital:

2.5.1 no Diário Oficial do Município;

2.5.2 por meio de sua fixação no quadro de avisos da sede da Prefeitura.

2.6 A publicação do edital deverá ser providenciada com antecedência mínima de 10 (dez)

dias em relação ao início do período de inscrição.

2.7 O período de inscrição não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.

2. DOS CARGOS DO CONCURSO PÚBLICO

3.1 Os cargos a serem preenchidos pelo Concurso Público, com as respectivas denominações,

quantitativos, requisitos de ingresso e jornadas dos cargos estão estabelecidos na "Tabela

dos Cargos", em anexo.

3.2 A aprovação no concurso público somente gerará direito subjetivo à nomeação ou à

admissão com relação às vagas previstas no edital. Para os cargos em que indicado o

interesse tão somente na formação de cadastro de reserva, não há direito subjetivo à

nomeação ou à admissão do
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3. DAS REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DO CONCURSO

4.1 A empresa contratada se responsabilizará pelos seguintes serviços, ficando a cargo do

Município de Jaguariúna os custos de publicidade dos atos oficiais:

4.2EDITAIS

4.2.1 Elaboração dos Editais de abertura das inscrições, retificações, ratificações, bem

como, dos conteúdos programáticos relativos aos cargos de cada seleção, em conjunto

com a Comissão Permanente ou Especial, o Controle Interno, o Departamento de

Recursos Humanos, a Secretaria de Governo e outros órgãos e Secretarias Municipais;

4.2.2 Os editais deverão ser realizados em conformidade com as ordens emanadas da

Comissão Permanente ou Especial e deverão observar as normas gerais e especiais

pertinentes ao Concurso Público e a cada um dos cargos disponibilizados.

4.2.3 Todo edital de concurso público deverá conter, no mínimo, os seguintes requisitos:

4.2.3.1 a relação de cargos a serem providos com o seu respectivo vencimento;

4.2.3.2 o número de vagas em disputa para cada cargo, bem como, a quantidade

correspondente à reserva destinada a pessoas com deficiência;

4.2.3.3 as atribuições e tarefas essenciais ao exercício do cargo;

4.2.3.4 as exigências legais para preenchimento do cargo, tais como, a escolaridade mínima

necessária ao desempenho das atribuições, bem como, as demais exigências

complementares de habilitação ou de experiência profissional;

4.2.3.5 a descrição:

4.2.3.5.1 dos requisitos gerais para a inscrição;

4.2.3.5.2 dos documentos que os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição e nos

outros momentos do concurso público;

4.2.3.5.3 dos critérios de desempate;

4.2.3.5.4 do conteúdo das disciplinas que serão objeto das provas;

4.2.3.5.5 da natureza e forma das provas, do valor relativo e o critério para determinação de

suas notas;

4.2.3.5.6 das notas mínimas exigi das para a provação.

4.2.3.6 as fases do concurso público;

Página 10 de 73



Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fone: (19)38679780/9760/9801

4.2.3.7 O cronograma com previsão do horário e local de aplicação das provas teóricas e, se

o provimento do cargo assim exigir, aplicação das provas práticas e a apresentação

dos títulos;

4.2.3.8 o prazo para a apresentação de recursos;

4.2.3.9 valor e forma de pagamento da taxa de inscrição ou a existência de isenção; e

4.2.3.10 o prazo de validade do concurso de 02 (dois) anos, prorrogável por igual

período.

4.3 COMUNICADOS

4.3.1 Elaboração e encaminhamento para publicação dos comunicados de convocação para

as provas objetivas e provas de títulos, de divulgação de gabaritos das provas

objetivas, de divulgação das notas das provas objetivas, de títulos e dos resultados

finais.

4.4 DIVULGAÇÃO

4.4.1 A divulgação do concurso público será realizada pelo Diário Oficial do Município

Jaguariúna, por meio da fixação no quadro de avisos da sede da Prefeitura e pelo sítio

eletrônico da contratada.

4.4.2 A publicação nos veículos de comunicação oficiais dos editais e dos comunicados

será de responsabilidade do Município de Jaguariúna.

4.5 INSCRIÇÕES

4.5.1 A empresa contratada deverá providenciar que as inscrições possam ser realizadas

pela intemet.

4.5.2 Será admitida mais de uma inscrição para um mesmo candidato, desde que não haja

coincidência entre os dias e horários de aplicação das provas.

4.5.3 As informações e. os procedimentos necessários à inscrição e todas as demais

informações relativas ao Concurso Público deverão estar disponibilizados de maneira

clara e de fácil acesso, de forma a tomar a inscrição um procedimento simples e de

fácil operacionalização a todos os candidatos.

4.504 A inscrição para o concurso público será realizada mediante o preenchimento, sem

emendas ou rasuras, de ficha própria e pagamento da taxa de inscrição pelo candidato.

4.504.1 A ficha de inscrição deverá conter campos para especificação dos dados pessoais

necessários ao cadastramento do candi ato, tais como, nome, data de nascimento,

endereço completo, estado civil, númer de filhos, grau de instrução e outros a serem
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definidos pela empresa contratada, de forma a possibilitar a elaboração das listas de

candidatos e os relatórios a serem entregues ao Município de Jaguariúna.

4.5.4.2 A empresa contratada deverá disponibilizar juntamente com a ficha de inscrição a

respectiva guia para recolhimento do valor das inscrições.

4.5.4.3 Caberá à Contratada fornecer boleto bancário aos inscritos para pagamento da taxa de

inscrição, cujo valor será revertido diretamente à Contratada.
4.5.5 Será admitida a inscrição por procuração, na forma disciplinada no edital do concurso.

4.5.6 O pedido de inscrição ao concurso implicará no conhecimento e na aceitação dos

elementos indispensáveis à inscrição e demais condições do edital do certame.

4.5.7 A inexatidão das afirmativas ou a irregularidade de documentos ou outras

anormalidades constatadas no decorrer do processo, ainda que verificadas

posteriormente, implicarão, conforme o disposto no edital, na eliminação do

candidato do concurso público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição,

sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

4.5.8 Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de inscrição, ressalvada a hipótese

de cancelamento do concurso público.

4.5.9 A recusa do candidato em apresentar os comprovantes de cumprimento das exigências

do certame acarretará sua eliminação automática do concurso, mesmo que tenha sido

inscrito e aprovado.

4.5.1 O Os candidatos habilitados deverão ser classificados em ordem decrescente da nota

final, em listas de classificação por cargo.

4.5.11 Na hipótese de empate na classificação e após a aplicação de regras específicas para

esta finalidade previstas no edital do concurso, terá preferência, sucessivamente o

candidato que:

4.5.ll.1 apresentar o maior número de dependentes conforme as regras do Regime

Próprio de Previdência Social;

4.5.12 apresentar idade mais avançada.

4.6 CADASTRAMENTO

4.6.1 Caberá à Contratada o correto registro das informações coletadas nos atos de

inscrição, apontando a existência de dados ncompletos, como endereço, estado civil,

data de nascimento, sexo etc.
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4.6.2 A Contratada deverá tomar providências para corrigir os dados faltantes ou incorretos,

objetivando evitar erros na inscrição e no cadastro dos candidatos.

4.6.3 A Contratada deverá entregar, ao final do concurso público, os dados e documentos

relativos ao registro das inscrições, processamento dos respectivos dados e elaboração

das listas, ao Município de Jaguariúna para conhecimento da Comissão Permanente

ou Especial e adoção das providências cabíveis.
4.6.4 A Contratada deverá entregar ao Município de Jaguariúna o edital de homologação

das inscrições e de convocação para as provas objetivas e de títulos;

4.6.5 A Contratada deverá entregar ao Município de Jaguariúna 03 (três) listas:

4.6.5.1 Lista Geral de todos os candidatos inscritos, por ordem alfabética, separada por cargo,

com indicação do valor de cada inscrição e o valor total;

4.6.5.2 Lista Geral de todos os candidatos inscritos, por ordem de número de inscrição;

4.6.5.3 Lista de inscrições dos candidatos que se declararam portadores de necessidades

especiais, em ordem alfabética e indicação da opção de cargo pretendido e do tipo de

deficiência declarada pelo candidato e das salas que realizarão a prova.

4.7 CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS

4.7.1 A Contratada providenciará a convocação dos candidatos para as provas objetivas,

práticas e provas de títulos, informando-lhes os dados necessários à perfeita

compreensão acerca da data, horário, endereço completo do local e da respectiva sala,

dos documentos e do material necessários à realização das provas.

4.8 DAS PROVAS OBJETIV AS, TESTE ANTROPOMÉTRlCO, PROVAS PRÁTICAS,

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, PROVA DE TÍTULOS

4.8.1 A Contratada será responsável pela elaboração, impressão, empacotamento, lacre,

transporte, aplicação, correção das provas OBJETIVAS, TESTE

ANTROPOMÉTRICO, PROV AS PRÁTICAS, TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E

PROV A DE TÍTULOS.

4.8.2 A comissão permanente ou especial fornecerá subsídios para definição das disciplinas

e demais itens de avaliação dos candidatos, com vistas à definição do programa de

cada prova, tipo de questões, nível de exigência/grau de dificuldade das mesmas e

consideração do fato do candidato ser ou não portador de deficiência.

4.8.3 As questões de cada prova deverão ser eparadas exclusivamente para o concurso

público, garantidos os direitos autorais d
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4.8.4 As provas objetivas conterão questões de conhecimentos gerais e específicos de

acordo com estabelecido abaixo:

4.8.4.1 As questões de conhecimentos gerais deverão aferir as noções básicas relacionadas

diretamente com a escolaridade exigi da;

4.8.4.2 As questões de conhecimentos específicos deverão aferir as noções básicas

relacionadas com a formação específica relativa a cada cargo.
4.8.4.3 As questões objetivas para os 80 (oitenta) cargos / funções, descritos no anexo lI,

deverão conter pelo menos 04 (quatro) alternativas de múltipla escolha, com apenas

uma delas correta, perfazendo o total mínimo de 30 (trinta) questões, que poderá ser

em número maior caso a especificidade do cargo assim o requeira.

4.8.5 As provas de títulos visam aferir o aperfeiçoamento acadêmico relacionado

diretamente com as atividades do cargo.

4.8.5.1 A Contratada será responsável pela elaboração das normas relativas à análise dos

títulos, à pontuação e à respectiva classificação dos candidatos a serem submetidos às

provas de títulos.

4.8.6 A contratada será responsável pela elaboração das provas práticas, de acordo com as

diretrizes estabelecidas neste termo de referência e com as instruções da Comissão de

Concurso.

4.8.7 Disposições gerais sobre as provas:

4.8.7.1 A Contratada será responsável pelo sigilo na elaboração das provas e pelo processo

de inviolabilidade e conferência dos respectivos envelopes.

4.8.7.2 Caso haja quebra de sigilo ou da inviolabilidade dos envelopes das provas, a

Contratada realizará nova prova no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos,

contados do recebimento da notificação da Prefeitura, ficando sob sua

responsabilidade todos os custos, indenizações e demais despesas, sem prejuízo das

sanções previstas no instrumento convocatório, seus Anexos e demais normas

pertinentes.

4.8.7.3 Após a aplicação da prova objetiva, a Contratada divulgará os respectivos gabaritos

conforme prazo estabelecido em edital.

4.8.7.4 Será considerado habilitado o candidato uja pontuação atingir pelo menos 50%

(cinquenta por cento) do total de pontos d



Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfrcdo Bucno, 1235 - Ccntr·o -Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fone: (19)38679780/9760/9801

4.8.7.5A Contratada será responsável pela elaboração, impressão, aplicação, correção e

divulgação dos resultados das provas para as pessoas portadoras de deficiência,

utilizando, se necessário, o sistema Braile para atendimento dos deficientes visuais.

4.8.7.5.1 Também será de responsabilidade da Contratada a indicação precisa do material a

ser utilizado pelos portadores de deficiência, considerando, para tanto, cada caso

e providenciando o necessário ao regular exercício dos direitos assegurados nas

normas pertinentes.

4.8.7.5.2 Será de responsabilidade da Contratante (Prefeitura) a aplicação dos cursos de

formação para os cargos de Agente de Mobilidade (Curso para agente de trânsito

- Portaria Contran 94/2017) e de Guarda Municipal Masculino e Feminino e

Bombeiro Civil Municipal, como também das avaliações médica, psicológica,

psicotécnica e da investigação social, sendo esses custos suportados pela

Prefeitura e não pela contratada.

4.8.7.5.3 A Contratada deverá, no mínimo, convocar para as provas práticas as seguintes

quantidades de candidatos:

Cargo íQU-;'~tid;dede candidatos convocados!T - --------- - I
I 50

Motorista Transporte Escolar e
Transporte Coletivo

loperador de Máquinas-----i-

IOperador Locutor de Rádio r----·
IrEB IIEducação Especial Libras ,'--'

I'~EB~ E~~c~çã~-Es~~:ia~ B~~i~ T -- - -- - - so- -- - -
i Guarda Municipal (masculino) I
I-G~ard;MuniciPal (feminino) I
i Bombeiro Civil MuciciP~-- T- -
I Agente de Mobilidade -,

-.- -- - Jo~nalista ------- 1- -- - -- - -SÕ -
I

50

50

50
-_ ..._---!

150

50

-I
75

I

I------1

I
I

I

75

- j
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," , - - -_---_.-
Analista de Gestão Pública I 50

I
I Assistente Social -I 80I

-- --- I

r
--1- ----

Auditor Fiscal Tributário I 50
l- I

4.9 DA APLICAÇÃO DAS PROVAS

4.9.1 Estrutura

4.9.1.1 As provas, teóricas e práticas, serão aplicadas em unidades escolares ou outros

próprios públicos do Município de Jaguariúna ou indicados pela Prefeitura.

4.9.1.2 Os serviços de manutenção e limpeza de prédios para a aplicação das provas serão de

responsabilidade da Contratada, bem como, as eventuais despesas necessárias para

permitir o pleno acesso dos portadores de deficiência aos locais de prova.

4.9.1.3 Serão disponibilizados pela Prefeitura eventuais equipamentos e veículos necessários

para a realização das provas práticas e de aptidão física.

4.9.2 Dias e Horários

4.9.2.1 As provas teóricas objetivas serão realizadas em dois domingos seguidos, dividindo-

se os horários de provas da seguinte forma: a) 1° domingo de manhã (cargos de ensino

fundamental completo e incompleto); b) 1° domingo de tarde (cargos de nível

superior); c) 2° domingo de manhã (cargos de nível médio).

4.9.2.2 Constituem exceções à regra geral de divisão os seguintes cargos:

Ensino fundamental

- agente de manutenção (prova no 1° domingo à tarde); - cuidador de idoso (prova no

1° domingo à. tarde); - motorista CNH C (prova no 1° domingo à tarde) - motorista

CNH D - transporte escolar (prova no 2° domingo de manhã);

Ensino médio
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- técnico de enfermagem do trabalho (10 domingo de manhã); - técnico de saúde bucal

(lo domingo de manhã); - operador de ETA (lo domingo de manhã); - bombeiro (lo

domingo de manhã); - agente de mobilidade (10 domingo à tarde);

Ensino superior

- professor de educação básica - PEB 1 (10 domingo de manhã) - professor de educação

especial- braile (20 domingo); - professor de educação especial-libras (20 domingo);
- fiscal (2o domingo) - analista de saneamento (10 domingo de manhã); - engenheiro

de segurança do trabalho (lo domingo de manhã); - dentista - clínico geral (lo

domingo de manhã); - médico - clínico geral (lo domingo de manhã);

4.9.3 Aplicação e Fiscalização

4.9.3.1 A aplicação das provas será realizada por Fiscais de Sala, sob orientação e

coordenação da Contratada, observando-se o seguinte:

4.9.3.1.1 O Fiscal de Sala deverá ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e ensino médio

completo;

4.9.3.1.2 A Contratada deverá providenciar Fiscais de Sala em número suficiente para

atender às seguintes necessidades: no mínimo 01 (um) fiscal fixo por sala e 01

(um) fiscal volante para até 80 (oitenta) candidatos;

4.9.3.1.3 Nos locais de aplicação das provas deverá haver, no mínimo, 01 (um)

Coordenador com idade mínima de 18 (dezoito) anos e ensino médio completo;

4.9.3.2 A Contratada deverá realizar treinamento específico com os Fiscais e Coordenadores,

tendo por objetivo esclarecer aos candidatos sobre a organização, critérios e

procedimentos a serem adotados, de modo a garantir segurança, transparência e

isonomia de tratamento entre os candidatos durante a aplicação das provas.

4.9.3.3 Nos dias das provas, a Contratada fornecerá café e água aos Coordenadores e Fiscais

em exercício.

4.10 A Contratada elaborará relatório circunstanciado das ocorrências verificadas na

aplicação de cada prova, em especial nos casos de qualquer providência que porventura

enseje a desclassificação ou a exclusão de candidato.

4.11 É da exclusiva responsabilidade da Contratada o ansporte de todo o material e do

pessoal necessários à aplicação das provas.
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4.12 A Contratada elaborará folha de respostas intermediária e folha de respostas

definitivas, para codificação e processamento das respostas das questões das provas de

cada candidato.

4.13 Será de exclusiva responsabilidade do candidato o correto preenchimento da folha de

respostas definitiva, a qual deverá ser preenchida com caneta esferográfica, de tinta preta

ou azul, vedada a utilização de qualquer outro meio.

4.14 A folha de respostas definitiva deverá estar pré-identificada, com número de inscrição,

número de documento de identificação e os dados do concurso público quando da sua

entrega pela Contratada aos candidatos.

4.15 A folha definitiva será processada pela Contratada para apuração da pontuação do

candidato, motivo pelo qual a sua não entrega ou seu preenchimento em desconformidade

com as respectivas regras implicará desclassificação do candidato.

4.16 A folha de respostas intermediária poderá ser levada pelo candidato que deixar o local

da prova após o tempo mínimo de presença na sala, conforme estabelecido no respectivo

edital.

4.17 Os cadernos de questões não poderão conter qualquer elemento que permita sua prévia

identificação e a divulgação dos respectivos conteúdos fica a critério da Contratante.

4.18 A Contratada providenciará os formulários e impressos acessórios e necessários para

a aplicação das provas, tais como:

4.18.1 setas indicativas dos sanitários masculinos e femininos, da sala de coordenação e de

indicação aos candidatos acerca das respectivas salas de provas;

4.18.2 crachás para Coordenadores/Fiscais/Pessoal de apoio;

4.18.3 listas de chamada (uma para o coordenador e outra a ser afixada no prédio para ciência

dos candidatos);

4.18.4 formulários para correção de dados cadastrais e outros dados pertinentes ao concurso;

4.18.5 formulário para registrar a relação de ausentes;

4.18.6 kit contendo lápis, caneta azul e vermelha, estilete, borracha e giz, para cada sala de

prova;

4.18.7 listas de presença para assinatura dos candidato presentes às provas;

4.18.8 todo e qualquer material necessário à realizaçã das provas pelos candidatos.
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4.19.1 As folhas definitivas de respostas marcadas pelos candidatos deverão ser corrigidas

conforme cronograma anexo V.

4.19.2 A correção das folhas definitivas e a consistência dos resultados serão de

responsabilidade da Contratada.

4.19.3 Os resultados obtidos pela correção das questões objetivas serão processados para

classificação dos candidatos em ordem decrescente das respectivas notas.

4.20 PROVAS PRÁTICAS E FÍSICAS

4.20.1 A aplicação da prova prática será para uma determinada quantidade de candidatos

classificados nas provas objetivas, conforme constar no edital do certame. As provas

práticas, que são de caráter eliminatório, serão aplicadas na cidade de Jaguariúna.

4.20.2 A CONTRATADA disponibilizará em seu site uma relação dos convocados, que

também deverá ser publicada pela PREFEITURA em mídias oficiais.

4.20.3 A CONTRATADA será responsável apenas pelo material humano (fiscal e

coordenador), material impresso (planilhas, listas, etc), aplicação, avaliação e emissão dos

resultados.

4.20.4 A PREFEITURA será responsável em disponibilizar os locais, equipamentos,

maquinários e toda a estrutura técnica necessária para a devida aplicação da prova prática.

4.21 RELATÓRIOS DE RESULTADOS PARCIAIS

4.21.1 Deverá ser publicado pela Contratada o edital de resultado parcial de cada prova

realizada, conforme prazo que deverá constar do edital do concurso.

4.21.2 A Contratada deverá fornecer os subsídios para julgamento dos recursos dos

candidatos contra qualquer questão da prova, seja objetiva, de títulos ou qualquer

outra prova sob sua responsabilidade, em meio eletrônico e em listagens impressas

em papel timbrado da Contratada, rubricadas e assinadas por seu responsável, com

indicação do tipo e data da prova, conforme cronograma anexo V, cujas publicações

deverão ser enviadas a Prefeitura com antecedência de 05 (cinco) dias.

RELATÓRIOS DE RESULTADOS FINAIS4.22

abilitados, por cargo, em ordem de

'"';".,,~

4.22.1 Após o julgamento dos recursos pela Comissão Permanente ou Especial, a Contratada

entregará:

4.22.1.1 Relatório dos nomes dos candidatos

classificação, com indicação das respectivas n as e classificações finais;
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4.22.1.2 Relatório dos nomes dos candidatos habilitados, por cargo, em ordem de

classificação, contendo o endereço, telefone e e-mai!;

4.22.1.3 Relatório geral de ocorrências, em especial sobre aquelas que porventura

ensejem a desclassificação ou a exclusão de candidato do concurso público.

4.23 RECURSOS

4.23.1 Os recursos serão protocolados por meIO eletrônico junto ao sítio eletrônico da

Contratada, que deverá analisar o conteúdo dos recursos e oferecer os respectivos

subsídios para apreciação da Comissão Permanente ou Especial.

4.23.2 Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a Comissão

Examinadora do Concurso Público, conforme cronograma estabelecido no anexo V.

4.24 Os recursos deverão ser examinados pela Comissão Permanente ou Especial conforme

prazo estabelecido no edital.

4.25 SEGURANÇA

4.25.1 A Contratada impedirá a utilização de qualquer meio de fraude ou de vantagem a

qualquer candidato, tais como, o uso de qualquer equipamento ou meio que possa

permitir ou facilitar a comunicação de terceiros com o candidato nos locais de

aplicação das provas, consulta de qualquer espécie, bem como, a comunicação entre

os candidatos durarite a aplicação das provas.

4.26 DEVOLUÇÃO DE MATERIAL

4.26.1 É da exclusiva responsabilidade do Município de Jaguariúna a manutenção e a

conservação das folhas definitivas de respostas até que se verifique a prescrição dos

direitos dos candidatos relativamente a este certame.

5 DO PAGAMENTO À CONTRATADA

5.0 O valor a ser pago à CONTRATADA será calculado multiplicando-se o preço unitário

(por inscrição) pela quantidade de inscritos, conforme divisão entre: ensino fundamental

(incompleto e completo), ensino médio / técnico e ensino superior, cujos valores serão

recolhidos diretamente à Contratada através de bolet bancário pago pelo candidato.

5.1 Os serviços serão custeados, exclusivamente, co

com as inscrições do concurso público.
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6 DO TIPO DA LICITAÇÃO

6.1 Será realizada dispensa de licitação.

6.2 Será exigi da a apresentação de atestado de capacidade técnica, demonstrando

experiência anterior na realização de concursos públicos com provas práticas.

7 DO FISCAL DE CONTRATO

7.1 O fiscal do contrato deverá acompanhar todas as fases da prestação de serviços,

emitindo relatórios periódicos, em especial, relativamente ao cumprimento das seguintes

etapas:

1a) Encerramento e efetivação das inscrições;

2a
) Aplicação das provas;

3a
) Publicação das listas finais de classificação do concurso;

4a
) Homologação do resultado final do concurso.

7.2 O gestor do contrato e o fiscal receberão documentos comprobatórios do cumprimento

das etapas para verificação.
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ANEXO 11- Tabela dos Cal'gos

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Vagas a
serem Valor .Jornada

Cargos abertas Exigência Grupo Mensal semanal Descrição Sumária das Atribuições

Agente de
Manutenção

2

Ensino
Fundamental
Incompleto

3 2.163,33 40

Executar serviços auxiliares e operacionais de construção, pintura,
hidráulica, carpintaria, marcenaria e serralheria contribuindo para a
reparação e manutenção de unidades, bens, equipamentos e
logradouros públ icos, dentre outras atividades correlatas.

Ensino
Fundamental
Incompleto

Agente de Serviços
Gerais

4
Ensino
Fundamental
Incompleto

1.689,83 40

Executar serviços de limpeza interna e externa das instalações
prediais e de outros próprios públicos, mantendo as condições de
higiene e conservação. Realiza serviços básicos de copa e cozinha,
bem como demais serviços correlatos.

Agente Operacional 40

Efetuar transporte, carga e descarga de materiais e utensil ios, bem
como a conservação e manutenção de ferramentas, máquinas e
equipamentos, utilizando-se de força braçal. Realizar a manutenção
dos próprios municipais e outras atividades.

2
Ensino
Fundamental
Incompleto

1.689,83

Jardineiro 40 Realizar serviços de jardinagem em parques, jardins e logradouros
públi os, de acordo com nomlas e procedimentos da área.

1.689,83
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Auxiliar nos serviços funerários. construir, preparar, limpar, abrir e
Ensino fechar sepulturas. Realizar sepultamento, exumar e cremar

Sepultador 2 Fundamental I 1.689,83 40 cadáveres, trasladar corpos e despojos. Conservar cemitérios.
Incompleto máquinas e ferramentas de trabalho. Zelar pela segurança do

cemitério.

ENSINO FlINI>AMENTAL COMPLETO

Vagas a
serem Valor ,Jornada

Cargos abertas Exigência Grupo Mensal semanal I>escrição Sumária das Atribuições

1.990,23
Ensino Fundamental
Completo

Agente de Apoio à Saúde 2 40

Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de
doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em
confom1Ídade com as diretrizes do SUS e sob supervisão da
unidade de vigilância da Secretaria Municipal de Saúde.
Cuidar, tratar e alimentar animais apreendidos e recolhidos
no canil municipal e executar taretàs auxiliares no campo da
medicina veterinária, utilizando procedimentos específicos
para proteção e recuperação dos animais.
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Ensino Fundamental
Completo e curso de

Cuidar de pessoas idosas, a partir de objetivos estabelecidos
Cuidador de Idoso CR fomlação de cuidador

4 2.353,74 40 pelo programa, zelando pelo bem estar, saúde, alimentação,de idoso com carga
higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer.horária mínima de 80

horas

Ensino Fundamental Executar atividades de instalação e manutenção de sistemas

Eletricista I Completo 3 2.163,33 40 e equipamentos elétricos e eletrônicos em alta, média e baixa
tensão, visando o seu funcionamento de acordo com as
especificações definidas em procedimentos e nom13S.

Realizar reparos e manutenção de motores, sistemas e partes

Mecânico de Veiculos I Ensino Fundamental
3 2.163,33 40

dos veiculos automotores da Prefeitura. Substituir peças e
Completo testar o desempenho de componentes e sistemas dos

veiculos.

Ensino Fundamental
Motorista 1 Completo e CNH Conduzir veículos de passageiros, escolares, de urgência,

I categoria C com EAR 3 2.163,33 40 emergência ou de carga, transportando pessoas e materiais,
(CNHC) (exerce atividade de acordo com as normas do Código Nacional de Trânsito.

remunerada).

~
'\

I A aprovação e posse em qualquer dos cargos de motorista não desobriga o servidor do desempenho de suas funções nos demais veículos para cuja condução esteja legalmente
habililado.
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Ensino Fundamental
Completo e CNH

Motorista2
categoria D e mínimo
de 21 anos Curso Conduzir veículos de passageiros, escolares, de urgência,

(CNH D habilitado para I especial izado em 3 2.163,33 40 emergência ou de carga, transportando pessoas e materiais,

condução de ambulância) transporte de veículos de acordo com as normas do Código Nacional de Trânsito.
de emergência
(Resolução Contran
168/2004).

Ensino Fundamental
Completo e CNH

Motorista3 categoria D e mínimo
de 21 anos. Curso Conduzir veiculos de passageiros, escolares, de urgência,

(CNH D habilitado para 1 especializado para 3 2.163,33 40 emergência ou de carga, transportando pessoas e materiais,
transporte escolar e transporte escolar, nos de acordo com as nonnas do Código Nacional de Trânsito.

coletivo) tennos da
regulamentação do
CONTRAN.

~ ..

,
1A aprovação e posse em qualquer dos cargos de motorista não desobriga o servidor do desempenho de suas funções nos demais veiculos para cuja condução esteja legalmente
habililado.
J A aprovação c posse em qualquer dos cargos de motorista não desobriga o servidor do desempenho de suas funções nos demais veí culos para cuja condução esteja legalmente
habilitado.
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Ensino Fundamental

4 2.353,74 40

Operar máquinas pesadas e leves como pá-carregadeira,
retroescavadeira, motoniveladora, tratores e caminhões,
entre outros, no serviço de escavação, compactação,
nivelação de terrenos, carregamento, descarregamento e
transporte de materiais. Preparar concreto e colocar
capeamento de asfalto e concreto nas estradas. Auxiliar na
execução de obras públicas. Realizar roçada de terrenos e
limpeza de vias, praças e jardins, dentre outras atividades.

Completo com curso
profissional izante de
operador de máquinas
pesadas

Operador Locutor de
Rádio

25

Manusear a mesa de som, colocando músicas, vinhetas e
infomlações.

Vigilante Patrimonial

Ensino Fundamental
Completo

8
Ensino Fundamental
Completo

6

4

2.793,57

2.353,74

Proteger os bens, serviços e instalações públicas do
Município e áreas de convivência Municipais. Inspecionar
áreas e instalações prediais fiscalizando e observando a
entrada e saída de pessoas e veículos e materiais, prestando
informações e encaminhando os interessados às pessoas
solicitadas. Verificar portas, janelas, portões e outras vias de
acesso para prevenir roubos, nlrtos e outros danos. Zelar
pelo cumprimento de normas, atentando para o uso correto
das dependências a fim de manter a ordem, conservação dos
ocupantes nos próprios municipais, e executar outras
atividades afins, detemúnadas pelo superior imediato.

40
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ENSINO MÉDIO

Va~as a
serem Valor Jornada

Car~os abertas Exi!!:ência Grupo Mensal semanal Descrição Sumária das Atribuições

2.353,74
Agente de

Desenvolvimento
Infantil

Ensino médio completo 4 40

Executar atividades relacionadas às práticas de estimulação e
cuidados de crianças em suas necessidades diárias, sob
supervisão e orientação de docente da área de educação
inf[mtil ou do coordenador pedagógico da unidade de atuação.
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Agente de
Mobilidade
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3

Ensino médio completo;
CNI-I no mínimo na
categoria A e B; altura
mínima de 1,68 m para
homens e 1,60 m para
mulheres; no mínimo a
idade de 18 anos e no
máximo 35. anos, na data
da posse; ter aptidão fisica
e psicotécnica plenas

4 2.353,74
40 e/ou
escala
12 x 36

Ensino médio completo e
Auxiliar de Saúde

I
curso de auxiliar de saúde

3 2. I 63,33 40Bucal bucal com registro
profissional

Ensino médio completo

Desenhista
com curso técníco em

2.353,74 40I
desenho edificações

4
ou

com registro

40Inspetor de Alunos Ensino médio completo 3 2.163,33

Controlar e fiscalizar o trânsito nas mas do Municipio,
realizando operações especiais nas vias públicas, advertir e
aplicar autos de infração de trânsito e il concessionária do
transporte urbano, e executar outras atividades afins e
correlatas.

Auxiliar o Cirurgião Dentista nas atividades odontológicas e
na recepção e cadastramento dos pacientes. Efetuar a
higienização e conservação dos instmmentos e equipamentos
utilizados.

Elaborar desenhos referentes a obras e instalações, desenhos
técnicos, estatísticos e artísticos utilizando instrumentos e
softwares apropriados e baseando-se em especificações
técnicas para estabelecer as características dos projetos e as
bases de sua execução.

Executar atividades relacionadas aos processos de trabalho de
organízação e apoio aos alunos nas dependências da escola e
do transporte escolar; apoiar a organização dos procedimentos
administrativos da escola.
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Operador de Bombas

Operador de ET A

Operador de ETE
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Ensino médio completo

Ensino médio completo

Ensino médio completo

2

2.163,33

40

Operar todo o processo de captação de agua, manter o
nmcionamento dos conjuntos motos-bomba, quadros elétricos
Controlar níveis de reservatórios: Verificar o funcionamento
de dosadores. Preparar e controlar o estuque de reagentes
químicos para o tratamento da águas Fazer limpeza dos crivos,
bombas e demais equipamentos. Promover rotineiramente
limpeza, pintura e urbanização das áreas do setor. Executar
limpeza e desinfecção periódica e sistemática nas unidades de
tratamento de água, em apoio ao operador de ETA, entre
outras atividades correlatas.

1.990,23

3 2.163,33 40

Operar e controlar todo o sistema de tratamento de água.
Avaliar todo o processo de captação de água, manter em
nmcionamento todos os conjuntos de motos-bomba, operar e
verificar o funcionamento dos quadros elétricos, fazer
preenchimento dos boletins informativos, operar todo sistema
de tratamento de água, controlar os níveis de reservatório de
água, controlar o bombeamento das estações elevatórias, entre
outras atividades correlatas.

3

Executar serviços destinados a promover a operação e
manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto, preparar
soluções e dosagens de produtos quimicos e realizar as
análises fisico-químicas e bioquímicas, controlar o nível de
lodo e sobrenadantes dos reatores ou unidades da ETE e
remover elementos que interfiram no processo de tratamento,

40
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realizar limpeza nas instalações do laboratório, entre outras
atividades correlatas.

Ensino médio completo Executar a confecção de próteses dentárias e aparelhos
Protético I com curso técnico em 5 2.563,19 40 ortodônticos, conforme orientação dos cirurgiões dentistas.

prótese dentária

Ensino médio completo Planejar, executar e monitorar atividades relacionadas aos

Técnico Agricola I
com curso técnico em

2.563,19
processos e programas de agricultura local, atendendo e5 40

agrotécnico ou prestando assistência técnica aos municipes e a outros
agropecuário departamentos da administração.

Ensino médio completo Executar ações assistenciais de enfermagem, participando do
Técnico de planejamento da programação de assistência de enfennagem.

2 com curso técnico de 5 2.563,19 40Enfermagem
enfermagem com registro

Atuar na promoção da saúde, prevenção de doenças e
recuperação de pacientes.

Técnico de Gravação 1 Ensino médio completo 5 2.563,19 30 Gravar vinhetas, jomais e programas.

Técnico de Ensino médio completo Desempenhar atividades técnicas de enfennagem na área de

Enfermagem do I com curso técnico de 6 2.793,57 40 saúde ocupacional, em conformidade com as normas e

Trabalho enfermagem e procedimentos de biossegurança.
especialização em I
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enfennagem do trabalho,
com registro profissional

Ensino médio completo Executar atividades de suporte técnico ao Cirurgião Dentista
Técnico de Saúde com curso técnico em

2.353,74
no atendimento odontológico e tratamento da saúde bucal dosCR 4 40

Bucal saúde bucal com registro pacientes.
profissional.

Ensino médio completo Executar atividades inerentes aos processos, procedimentos e

Técnico de Segurança
com curso técnico em práticas de segurança do trabalho nos órgãos municipais, de

I segurança do trabalho com 8 3.969,68 40 acordo com atribuições e competências da área de atuação.do Trabalho
registro no Ministério do
Trabalho

Ensino médio completo Real izar levantamento para obter dados básicos necessários
com curso técnico em aos trabal hos de construção, exploração e elaboração deTopógrafo I
topografia ou agrimensura

5 2.563,19 40
Analisar documentos e infon11açÕeS cartográficas;mapas.

com registro entre outras atividades correlatas.
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Curso superior completo em
administração pública,
administração de empresas,
economia, sociologia e

4.340,74

40

ao planejamento,
de processos,

ciências sociais

Curso superior completo em
Química, Biologia ou
Engenharia com registro ou
curso de tecnólogo em
saneamento

9 4.340,74

Executar
execução

atividades inerentes
e monitoramentos

procedimentos e infonllações para eficiência e
efetividade da gestão pública.

40

Planejar, organizar, orientar, acompanhar e realizar os
ensaios, análises químicas, físico-químicas e
biológicas, selecionando metodologias, materiais,
reagentes de análise e critérios de amostragem,
homogeneizando, dimensionando e solubilizando
amostras. Ser responsável técnico pelos
procedimentos de laboratório e controle de qualidade.
Produzir substâncias, desenvolver metodologias
analíticas, interpretar dados químicos, monitorar
impacto ambiental de substâncias, supervisionar
procedimentos qUlmlcos, coordenar atividades
quimicas laboratoriais das atividades de água e esgoto.
Auxiliar no aprimoramento da capacidade e
produtividade das Estações de Tratamento.

9
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Curso superior completo em
Arquitetura com registro
profissional

12

9

6.234,91

406.234,91

Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em
todas as suas etapas, definindo materiais,
acabamentos, técnicas, metodologias, analisando
dados e infonnações. Fiscalizar e executar obras e
serviços, e outras atividades correlatas a área.

Assistente Social 30

Realizar atividades técnicas de assistência social a
indivíduos, famílias, grupos e comunidades, aplicando
métodos e processos orientados para o
desenvolvimento da cidadania e da inclusão social.

Auditor Fiscal Tributário

2
Curso superior completo em
Serviço Social com registro
profissional

Curso superior completo em
Direito, Administração de
Empresas, Economia,
Ciências Contábeis ou Gestão
Pública

12

4.340,74

40

Real izar auditoria nos estabelecimentos prestadores de
serviços com incidência de ISS; analisar e tomar
decisões sobre processos administrativos-fiscais;
fiscalizar o cumprimento das obrigações referentes aos
tributos e contribuições administrados pelo municipio;
julgar processos do contencioso administrativo-fiscal;
elaborar atos administrativos; realizar estudos
econômico-tributários; coordenar os sistemas de
infomlação e administrar as unidades de fiscalização;
cumprir e fazer cumprir a legislação tributária;
verificar a exatidão do recolhimento dos tributos, das
alterações cadastrais das pessoas fisicas e jurídicas;
lavrar autos de infração por descumprimento da
legislação tributária; proferir pareceres, manifestações
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e despachos em expediente administrativo; executar
outras atividades correlatas ao cargo.

Realizar estudos, pesquisas e levantamentos de

Curso superior completo em
informações que fomeçam subsídios à formulação de

Biólogo I Biologia com registro 9 4.340,74 40
politicas, diretrizes e planos referentes à implantação,

profissional
manutenção e funcionamento de programas na área
biológica em geral, e à sua aplicabil idade à saúde
pública e ao meio ambiente, em especial.

Curso superior completo em
Desenvolver atividades relacionadas à classificação,
catalogação, conservação, aquisição e movimentaçãoBibliotecário CR Biblioteconomia com registro 9 4.340,74 40
de acervo bibliográfico nas Bibliotecas e Arquivosprofissional
Municipais.

Efetua a fiscalização em estabelecimentos comerciais,
feiras, diversões públicas, bares, comerciantes
autónomos e outros, fazendo cumprir as nonnas

Fiscal
Ensino Superior Completo e

9 4.340,74 40
estabeleci das pelo Município, através de vistorias2

CNI-I (mínimo categoria B) espontâneas, sistemáticas e dirigidas, elaborando
relatórios de controle e apuração. Emite e lavra
noti ficações e autos de in1Tação, entre outros
dispositivos de autuação.

Curso superior completo em Executar ações de planejamento, supervisão e

Contador I Ciências Contábeis com 12 6.234,91 40 orientação dos processos e procedimentos da área de

registro profissional gestão e contabil idade municipal, tais como:
fechamentos de balancetes mensais de receitas e
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despesas, controle das contas extra-orçamentárias,
relatórios em geral, entre outros.

Realizar atendimento odontológico aos usuários;

Curso superior completo em orientar e esclarecer sobre higiene bucal; participar de
Dentista (Clinico Geral ou

I odontologia registro 12 6.234,91 20
programas, campanhas educativas e preventivas e

General ista) com
atividadeprofissional no CRO

executar qualquer outra que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

Curso superior completo em Realizar atendimento odontológico aos usuários;
odontologia com registro orientar e esclarecer sobre higiene bucal; participar de
profissional no CRO; título de programas, campanhas educativas e preventi vas e

Dentista (Protesista) 4
especialização em pró tese

20
executar qualquer outra atividade que, por suaI

dentária horária
12 6.234,91

natureza, esteja inseri da no âmbito das atribuiçõescom carga
minima de 360 horas - pertinentes ao cargo e área.
reconhecido pelo MEC e
cro.

-.
-

4 A aprovação e posse nos cargos de dentista em que exigida especialização como requisito de inb'TCSSOnão exime o profissional do desempenho das demais atribuições do cargo, que
não aquelas para as quais é especialista.
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Dentista (Especialista em
Pacientes Especiais);

Dentista (Odontopediatra) 6
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12

12

6.234,91

6.234,91

20

Curso superior completo em
odontologia com registro
profissional no CRO; título de
especialização em
odontologia para pacientes
com necessidades especiais
com carga horária minima de
360 horas - reconhecido pelo
MEC e CFO.

Curso superior completo em
odontologia com registro
profissional no CRO; titulo de
especialização em
odontopediatria com carga
horária minima de 360 horas -
reconhecido pelo MEC e
CFO.

Real izar atendimento odontológico aos usuários;
orientar e esclarecer sobre higiene bucal; participar de
programas, campanhas educativas e preventivas e
executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inseri da no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

20

Realizar atendimento odontológico aos usuários;
orientar e esclarecer sobre higiene bucal; participar de
programas, campanhas educativas e preventivas e
executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inseri da no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

------------------~~ " - I

5 A aprovação e posse nos cargos de dentista em que exigida especialização como requisito de ingresso não exime o profissional do desempenho das demais atribuições do cargo, que
não aquelas para as quais e especialista.

(;A aprovação e posse nos cargos de dentista em que exigida especialização como requisito de ingresso não exime o profissional do desempenho das demais atribuições do cargo, que
não aquelas para as quais é especialista.
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Promover a prática de atividades e exercícios fisicos

Curso superior completo em em geral, atendendo cidadãos de diferentes faixas

Educador Esportivo 2 Educação Física com registro 9 4.340,74 40
etárias, ensinando e orientando os princípios, as regras

profissional e técnicas das atividades esportivas, para possibilitar-
lhes o desenvolvimento hannônico do corpo e a
manutenção de boas condições de saúde.

Realizar o planejamento, a coordenação e a avaliação
das equipes de enfermagem, prestando cuidados de

Curso superior completo em enfennagem e supervisionando o trabalho técnico.
Enfermeiro I Enfennagem com registro II 5.691,67 40 Controlar e requisitar materiais e medicamentos,

profissional participar de programas de promoção da saúde e
contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos
realizados pela equipe de saúde.

Curso superior completo em
Elaborar, executar e acompanhar projetos de acordo
com a área de especialização da Engenharia, e realizarEngenheiro (Ambiental) I Engenharia Ambiental com 12 6.234,91 40
a fiscalização quanto à regularidade ante as n0n11aS eregistro profissional
legislações vigentes.

Curso superior completo em
Elaborar, executar e acompanhar projetos de acordo
com a área de especialização da Engenharia, e realizarEngenheiro (Civil) I Engenharia Civil com registro 12 6.234,91 40
a fiscalização quanto à regularidade ante as nonnas eprofissional
legislações vigentes.

, .
I
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Curso superior completo em Desenvolver estudos sobre prevenção de acidentes de

Engenheiro de Segurança
Engenharia com trabalho e doença profissionais, estabelecendo

do Trabalho
I especialização na área com 13 7.765,99 30 métodos e técnicas preventivas e corretivas. Elaborar

registro no Ministério do e executar projetos de nonnas e sistemas para
Trabalho programas de segurança e higiene do trabalho.

Prestar assistência fannacêutica ao usuário e
Curso superior completo em assessoria técnica a equipe de saúde do Município.

Fannacêutico CR Fannácia com registro 10 5. 197,83 40 Realizar fiscalização sanitária de empresas,
profissional estabelecimentos, produtos e métodos famlacêuticos,

elaborando pareceres e laudos técnicos.

Curso superior completo em
Planejar, organizar e realizar serviços de fisioterapia,
desenvolvendo métodos e técnicas de trabalho queFisioterapeuta I Fisioterapia com registro 9 4.340,74 30
pemlitam a melhoria da qualidade dos serviços da área

profissional
de fisioterapia do Município.

Realizar diagnóstico, tratamento, prevenção e
Curso superior completo em reabilitação de indivíduos com distúrbios de

Fonoaudiólogo 1 Fonoaudiologia com registro 9 4.340,74 30 comunicação, desenvolvendo métodos e técnicas de
profissional trabalho que permitam a melhoria da qualidade dos

~
serviços da área de fonoaudiologia do Município.

~,
~

]>flgillaJH uc 73





Jornalista

Médico (Ginecologista)
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Curso superior completo em
Comunicação Social com
registro profissional

Curso superior completo em
Medicina, com registro
protissional ativo e título de
especialista em Ginecologia e
Obstetrícia, reconhecido pela
FEBRASGO (Federação
Brasileira das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia)

9

6.234,91

25

Recolher, redigir, registrar através de ímagens e de
sons, interpretar e organizar informações e notícias a
serem di fundidas, expondo, anal isando e comentando
os acontecimentos, fazer seleção, revisão e preparo
definitivo das matérias jornalísticas a serem
divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio,
internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros
meios de comunicação com o público. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

4.340)4

12 6.234,91 20

Prestar assistência integral aplicando recursos de
medicina preventiva ou terapêutica para promover a
saúde e bem-estar da população. Prestar socorros de
urgência e emergência.

Médico (Clínico Geral) 20

Prestar assistência integral aplicando recursos de
medicina preventiva ou terapêutica para promover a
saúde e bem-estar da população. Prestar socorros de
urgência e emergência.

Curso superior completo em
Medicina com registro
profissional ativo

12 6.234,91

Médico (Clínico
Especialista em Saúde

Mental)

Curso superior completo em
Medicina, com registro
profissional ativo e título de

12 20
Prestar assistência integral aplicando recursos de
medicina preventiva ou terapêutica para promover a

\
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especialista em Saúde Mental saúde e bem-estar da população. Prestar socorros de
ou Psiquiatria urgência e emergência.

Curso superior completo em Prestar assistência integral aplicando recursos de

Médico (Infectologista) CR
Medicina, com registro

12 6.234,91 20
medicina preventiva ou terapêutica para promover a

protissional ativo e titulo de saúde e bem-estar da população. Prestar socorros de
especialista em Infectologia urgência e emergência.

Curso superior completo em Prestar assistência integral aplicando recursos de

Médico (Pediatra) CR
Medicina, com registro

12 6.234,91 20
medicina preventiva ou terapêutica para promover a

profissional ativo e título de saúde e bem-estar da população. Prestar socorros de
especialista em Pediatria urgência e emergência.

Prestar assistência médica integral aos membros das
Curso superior completo em famílias das áreas geográficas de abrangência,

Médico da Família
Medicina, com registro efetuando exames médicos, diagnósticos,

(Generalista)
I protissional ativo e titulo de 14 12.210,51 40 prescrevendo medicamentos e aplicando recursos de

especialista em Medicina da medicina preventiva ou terapêutica para promover a
Família e Comunidade saúde e o bem estar da população, no âmbito do

Programa Saúde da Família.

Curso superior completo em Executar medicina preventiva ou terapêutica para

Medicina, com registro promover a saúde e bem-estar do servidor, tendo em
Médico do Trabalho I profissional ativo e titulo de 12 6.234,91 20 vista as exigências legais. Elaborar e executar

especialista em Medicina do programas de proteção à saúde dos trabalhadores e de

Trabalho, reconhecido pela prevenção de acidentes no trabalho.
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Associação Nacional de
Medicina do Trabalho

Curso superior completo em
Atuar no exercicio das práticas veterinárias que
envolvam a profilaxia, diagnóstico, tratamento de

Médico Veterinário I veterinária com registro 12 6.234,91 20
doenças de animais, criação de animais, assistênciaprofissional
técnica e sanitária.

Planejar, coordenar e supervisionar serviços e
Curso superior completo em programas de nutrição nas áreas da saúde, educação e

Nutricionista I Nutrição com registro 9 4.340,74 40 outras afins que requeiram atenção de processos e
profissional procedimentos nutricionais para melhoria da

qualidade de saúde da população.

Curso superior completo em
Planejar, organizar, desenvolver e coordenar ações,
estudos e levantamentos nas áreas de psicologia

Pedagogo I
Pedagogia com registro com

9 4.340,74 40 clínica. Realizar análises, diagnóstico e terapia de
especialização em

indivíduos distúrbios psíquicoscom ou com
psicopedagogia

problemas de comportamento familiar ou social.

Desenvolver e coordenar ações, estudos e

Curso superior completo em
levantamentos nas áreas de psicologia organizacional
e aplicada ao trabalho, clinica, educacional e social.

Psicólogo 1 psicologia com registro 9 4.340,74 20
Realizar análise, diagnóstico e terapia de indivíduos

profissional
com distúrbios psiquicos ou com problemas de
comportamento familiar ou social.

, l'ilgillll-lldc7J
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Proceder ao tratamento, desenvolvimento e
Curso superior completo em reabilitação de pacientes portadores de deficiência

Terapeuta Ocupacional CR terapia ocupacional com 9 4.340,74 30 fisica e/ou psíquica, promovendo atividades com fins
registro profissional especificos para ajuda-los na sua recu peração e

integração social.

ENSINO MÉmO .

Vagas a
serem Valor .Jornada

Cargos abertas Exigência Nível Mensal semanal ()escrição Sum:íria das Atribuições

Bombeiro Civil
Municipal 3"

Classe

Ensino médio
completo;
Estatura
mínima de
1,68m (um

3 metro e
sessenta e oito
centimetros)
para Homens;
Possuir
Carteira

40
ou

2.163,33 escala
de

12x36

I - ações de prevenção:
a) avaliar os riscos existentes;

b) elaborar relatório das irregularidades encontradas;
c) (Teinar a população para o abandono da edificação;

d) inspecionar periodicamente os equipamentos de proteção;
e) planejar ações de pré-incêndio;

f) implementar plano de combate e abandono.
" - ações de emergência:
a) identificar a situação;

b) auxiliar no abandono da edificaç,.ão;
c) veriticar a transmissão do alarnle aos ocupantes;
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Nacional de d) combater os incêndios em sua fase inicial;
Habilitação e) atuar no controle de pânico;
categoria f) prestar os primeiros socorros a feridos;
minima D g) realizar a retirada de materiais para reduzir as perdas patrimoniais devido a

Idade: minima
sinistros;

h)interromper o fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo
21 anos e quando da ocorrência de sinistro.
máxima 45

111- ações gerais:
anos na data a) colaborar ou coadjuvar quando solicitado, respeitados os limites legais
da posse

impostos para a sua atuação, com os trabalhos das Policias, Militar e Civil, da
Guarda Municipal e da Justiça;

b) cumprir e zelar pelo cumprimento das diretrizes municipais de segurança.

Ensino 40Guarda médio ouMunicipal
6 completo; 2.563,19 escala3" Classe- Estatura deMasculino minima de 12x36

1,68m;

Cumprir e fazer cumprir as ordens recebidas de seus superiores. Desempenhar funções
específicas nas áreas Operacional, Trânsito, Meio Ambiente, Defesa Civil, Canil e
Administrativa. Desempenhar ülI1ções burocráticas na organização operacional e
administrativa que lhe forem atribuídas. Percorrer a zona ou distrito que lhe foi confiado,
observando pessoas e estabelecimentos para, se necessário, adotar as medidas que se fizerem
pertinentes, observados os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal. Atender e

~ .

~
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Possuir
Carteira
Nacional de
Habilitação
no mínimo na
categoria A e
B.

Idade:
mínima 18
anos e
máxima 35
anos na data
da posse
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operar as ocorrências dentro de suas atribuições. Encarregar-se da escrituração atinente ao
serviço, cabendo-lhe mantê-la em dia e em ordem, corrigindo as irregularidades verificadas.
Manter seus superiores informados de todas as ocorrências verificadas ou de toda
documentação referente aos serviços sob sua responsabilidade. Zelar pela correção e asseio
das viaturas e dependências do serviço. Comparecer em atos públicos onde se fizer necessário
ou por designação superior. Auxiliar, quando solicitado, no controle e fiscalização do trânsito
e do tráfego. Operar equipamentos de rádio para receber e transmitir mensagens em
linguagem convencional ou codificada. Registrar as mensagens recebidas, anotando em
fomllllário próprio para encaminhamento ao Comando ou ao seu Superior. Dirigir viaturas,
acionando os seus equipamentos e conduzindo-as dentro dos limites do Municipio, exceto
em casos específicos detenninados por instrução superior, sempre observando as regras de
trânsito. Auxiliar na atividade policial, desde que devidamente solicitado e autorizado.
Exercer a guarda e vigiláncia em unidades, objetivando inibir a ocorrência de fatos detituosos
por terceiros. Atuar, emergencialmente, em eventos calamitosos, tomando as medidas que se
fizerem pertinentes. Exercer o poder de policia, inclusive sancionatório, ressalvadas as
hipóteses em que, por força de lei, a atribuição seja privativa de outra categoria funcional,
situação em que poderá auxiliar a fiscalização com a prática de atos meramente materiais.
Cumprir e fazer cumprir as ordens de superiores hierárquicos. Executar, isoladamente ou em
conjunto com outros órgãos públicos, o vídeo monitoramento dos logradouros municipais,
equipamentos públicos e eventos culturais, esportivos e de lazer, auxiliando a prevenção e a
repressão das práticas ilícitas, de fonna a contribuir para a prevenção do bem-estar do
município. Efetuar a segurança escolar municipal, através de vídeo - monitoramento,
monitoramento de alarrnes, patrulhamento sistemático e travessia de escolares. Desenvolver
e executar programas e campanhas educacionais inforrnais destinadas à segurança, ao
trânsito, a prevenção do uso de drogas, à der sa do ambiente sustentável, à defesa dos direitos
humanos e ao fortalecimento da cidadania. xecutar atividades de orientação, fiscalização e
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Guarda
Municipal
3" Classe-
Feminino

Ensino
médio
completo;

Estatura
mínima
1,60m;
Possuir
Carteira
Nacional de
Habilitação I
no mínimo na
categoria A e
B.

Idade:
mínima 18
anos e
máxima 35
anos na data
da posse

de

2.563,19

40

controle nos próprios públicos e serviços públicos. Exercer as demais atribuições que lhe
forem con feridas.

ou
escala

de
12x36

Cumprir e fazer cumprir as ordens recebidas de seus superiores. Desempenhar funções
específicas nas áreas Operacional, Trânsito, Meio Ambiente, Defesa Civil, Canil e
Administrativa. Desempenhar fll11ções burocráticas na organização operacional e
administrativa que lhe forem atribuídas. Percorrer a zona ou distrito que lhe foi confiado,
observando pessoas e estabelecimentos para, se necessário, adotar as medidas que se fizerem
pertinentes, observados os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal. Atender e
operar as ocorrências dentro de suas atribuições. Encarregar-se da escrituração atinente ao
serviço, cabendo-lhe mantê-Ia em dia e em ordem, corrigindo as irregularidades verificadas.
Manter seus superiores informados de todas as ocorrências verificadas ou de toda
documentação referente aos serviços sob sua responsabilidade. Zelar pela correção e asseio
das viaturas e dependências do serviço. Comparecerem atos públicos onde se fizer necessário
ou por designação superior. Auxiliar, quando solicitado, no controle e fiscalização do trânsito
e do tráfego. Operar equipamentos de rádio para receber e transmitir mensagens em
Iinguagem convencional ou codificada. Registrar as mensagens recebidas, anotando em
fom1Ulário próprio para encaminhamento ao Comando ou ao seu Superior. Dirigir viaturas,
acionando os seus equipamentos e conduzindo-as dentro dos limites do Município, exceto
em casos específicos determinados por instrução superior, sempre observando as regras de
trânsito. Auxiliar na atividade policial, desde que devidamente solicitado e autorizado.
Exercer a guarda e vigilância em unidades, objetivando inibir a ocorrência de fatos delituosos
por terceiros. Atuar, emergencialmente, em eventos calamitosos, tomando as medidas que se
fizerem pertinentes. Exercer o poder de polícia, inclusive sancionatório, ressalvadas as
hipóteses em que, por força de lei, a atribuição seja privativa de outra categoria funcional,
situação em que poderá auxiliar a fiscalização com a prática de atos meramente materiais.
Cumprir e fazer cumprir as ordens de superiores hierárquicos. Executar, isoladamente ou em
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conjunto com outros órgãos públicos, o vídeo monítoramento dos logradouros municipais,
equipamentos públicos e eventos culturais, esportivos e de lazer, auxiliando a prevenção e a
repressão das práticas ilicitas, de forma a contribuir para a prevenção do bem -estar do
município. Efetuar a segurança escolar municipal, através de vídeo -monitoramento,
monitoramento de alarmes, patrulhamento sistemático e travessia de escolares. Desenvolver
e executar programas e campanhas educacionais ínformais destinadas à segurança, ao
trânsito, a prevenção do uso de drogas, à defesa do ambiente sustentável, à defesa dos direitos
humanos e ao fortalecimento da cidadania. Executar atividades de orientação, fiscalização e
controle nos próprios públicos e serviços públicos. Exercer as demais atribuições que lhe
forem conferi das.

PROF ED BASICA I - PEB I -
ENSINO FUNDAMENTAL

150 horas: R$ 3.139,26Graduação em curso superior de licenciatura plena em
Pedagogia com Habilitação nos Anos Iniciais (10 ao 50
atio) do Ensino Fundamental ou Normal Superior ou
Magistério Nível Médío. 190 horas: R$ 3.946,90
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PROF ED BASICA II - PEB II
- LÍNGUA PORTUGUESA

PROF ED BASICA 11- PEB II
- INGLÊS

PROF ED BASICA II - PEB II
-GEOGRAFIA

Graduação em curso superior de licenciatura plena em
Lingua Portuguesa com disciplinas específicas das
áreas do currículo das unidades escolares do sistema
municipal de ensino de acordo com a legislação vigente.

Graduação em curso superior de Iicenciatura plena em
Inglês com disciplinas especificas das áreas do currículo
das unidades escolares do sistema municipal de ensino
de acordo com a legislação vigente.

Graduação em curso superior de Iicenciatura plena em
Geografia com disciplinas específicas das áreas do
currículo das unidades escolares do sístema municipal
de ensino de acordo com a legislação vigente.

120 horas: R$ 2.775,80

150 horas: R$ 3.442,12

190 horas: R$ 4.330,51

120 horas: R$ 2.775,80

150 horas: R$ 3.442,12

190 horas: R$ 4.330,51

120 horas: R$ 2.775,80

150 horas: R$ 3.442,12

190 horas: R$ 4.330,51



PROF ED BASICA 11 - PEB 11
- HISTÓRIA

PROF ED BASICA 11 - PEB 11
- CIÊNCIAS

PROF ED BASICA 11- PEB 11
- MATEMÁTICA
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Graduação em curso superior de licenciatura plena em
História com discipl inas específicas das áreas do
currículo das unidades escolares do sistema municipal
de ensino de acordo com a legislação vigente.

Graduação em curso superior de licenciatura plena em
Ciências com disciplinas especificas das áreas do
currículo das unidades escolares do sistema municipal
de ensino de acordo com a legislação vigente.

Graduação em curso superior de licenciatura plena em
Matemática com disciplinas específicas das áreas do
currículo das unidades escolares do sistema municipal
de ensino de acordo com a legislação vigente.

120 horas: R$ 2.775,80

150 horas: R$ 3.442,12

190 horas: R$ 4.330,51

120 horas: R$ 2.775,80

150 horas: R$ 3.442,12

190 horas: R$ 4.330,51

120 horas: R$ 2.775,80

150 horas: R$ 3.442,12

190 horas: R$ 4.330,51
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PROF ED BASICA 11- PEB 11
- EDUCAÇÃO FÍSICA

PROF ED BASICA 11- PEB ]]
- EDUCAÇÃO ESPECIAL

(professor de braile)

PROF ED BASICA 1I - PEB II
- EDUCAÇÃO ESPECIAL

(professor de libras)

Graduação em curso superior de licenciatura plena em
Educação Física disciplinas específicas das áreas do
currículo das unidades escolares do sistema municipal
de ensino de acordo com a legislação vigente.

Habil itação Especi fica oferecida em nível superior
correspondente à licenciatura plena em sua
especialidade; Especialização em Educação Especial
obtida em nível de pós-graduação para portadores de
Licenciatura Plena ou Curso Normal Superior, com no
mínimo 360 horas.

Habilitação Específica oferecida em nível superior
correspondente à licenciatura plena em sua
especialidade; Especialização em Educação Especial
obtida em nível de pós-graduação para portadores de
Licenciatura Plena ou Curso NOffilal Superior, com no
minimo 360 horas.

120 horas: R$ 2.775,80

150 horas: R$ 3.442,12

190 horas: R$ 4.330,51

120 horas: R$ 2.775,80

150 horas: R$ 3.442,12

190 horas: R$ 4.330,51

120 horas: R$ 2.775,80

150 horas: R$ 3.442,12

190 horas: R$ 4.330,51
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120 horas: R$ 2.775,80

PROF ED BASICA 11- PEB 11 Habilitação Específica oferecida em nível superior

- EDUCAÇÃO ESPECIAL correspondente à licenciatura plena em sua

I
especialidade; Especialização em Educação Especial

150 horas: R$ 3.442,12
(general ista) obtida em nível de pós-graduação para portadores de

Licenciatura Plena ou Curso Normal Superior, com no
mínimo 360 horas.

190 horas: R$ 4.330,51

120 horas: R$ 2.775,80

Graduação em curso superior de Iicenciatura plena em
PROF ED BASICA 11- PEB 11

I
Artes com disciplinas específicas das áreas do currículo

150 horas: R$ 3.442,12
- ARTES das unidades escolares do sistema municipal de ensino

de acordo com a legislação vigente.

190 horas: R$ 4.330,51
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ANEXO III

Tabela das Provas

Prova
Avaliação

CARGOS
Prova Teste

Prátical
Teste Aptidão Avaliação Psicológica Investigação Curso Prova de

Teórica Antropométrico Física Médica c Social Capacitação Títulos
Discursiva

Psicotécnica

Agente de
Sim - - - - - - - -Apoio a Saúde

Agente de
Desenvolvimen Sim - - - - - - - -

to Infantil

Agente de
Sim - - - - - - - -Manutenção

- Teste abdominal
tipo remador (I Curso para

Sim. Direção minuto) agente de
Agente de

Sim Sim
Veicular (masculino e Sim Sim Sim

trânsito
-

Mobilidade (carro) - feminino); - (Portaria
Eliminatória barra fixa Contran

(masculino) e 94/2017).

flexão de braço e
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extensão de
cotovelo
(feminino);
- Corrida de 50
metros (Prova de
velocidade - tiro
rápido)
(masculino e
feminino); -
Corrida de 12
minutos (prova de
resistência
aeróbica)

Agente
Sim - - - - - - - -

Operacional

Agente de
Sim - - - - - - - -

Serviços Gerais

Analista de
Sim

Sim
- - - - - - -

Gestão Pública (discursiva)

Analista de
Sim - - - - - - - -

Saneamento

Arquiteto Sim - - - - - - - -

1'1Igil1:J~2 ue 73
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Assistente
Sim

Sim
Social

_ _ _ _ _ _ _
(discursiva)

Auditor Fiscal
Sim

Sim
Tributário

_ _ _ _ _ _ _
(discursiva)

Auxiliar de
Sim

Saúde Bucal
_ _ _ _ _ _ _ _

Bibliotecário Sim _ _ _ _ _ _ _ _

Biólogo Sim
_ _ _ _ _ _ _ _

_ Teste abdominal
tipo remador (I
minuto)
(masculino e
feminino); _

Sim. Direção barra tixa Com
Bombeiro Civil Veicular (masculino) e aprovação no

Municipal 3" Sim Sim flexão de braço e Sim Sim Sim
Curso de

_

Classe (carro) _
extensão de

Eliminatória Fonnação
cotovelo
(feminino);
_

Corrida de 50
metros (Prova de
velocidade - tiro
rápido)

Púgill1153 de 73
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(masculino e
feminino); -
Corrida de 12
minutos (prova de
resistência
aeróbica. -

Natação 50 metros
(eliminatório)

Cuidador de
Sim

Idoso
- - - - - - - -

Contador Sim - - - - - - - -
Dentista

(Clinico Geral Sim - - - - - - - -
ou Generalista)

Dentista
(Especialista

em Sim - - - - - - - -
odontopediatria

)
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Dentista
(Especialista

Sim - - - - - -
em Prótese

- -
Dental)

Dentista
(Especialista

Sim - - - - - - - -
em Pacientes

Especiais)

Desenhista Sim - - - - - - - -

Educador
Sim

Esportivo
- - - - - - - -

Eletricista Sim - - - - - - - -
Enfemleiro Sim - - - - - - - -
Engenheiro

Sim - - - - - - - -
(Ambiental)

Engenheiro
Sim - - - - - - - -

(Civil)

Engenheiro de
Segurança do Sim - - - - - - - -

Trabalho
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Farmacêutico Sim - - - - - - - -

Fiscal Sim - - - - - - - -

Fisioterapeuta Sim - - - - - - - -
Fonoaudiólogo Sim - - - - - - - -

- Teste abdominal
tipo remador (I

minuto)
(masculino e
Feminino); -
barra fixa
(masculino) e
flexão de braço e

Guarda Sim. Direção extensão de Com
Municipal 3"

Sim Sim
Veicular cotovelo Sim Sim Sim

aprovação no
-

Classe - (carro) - (feminino); Curso de
Feminino Eliminatória - Corrida de 50 Fomlação

metros (Prova de
velocidade - tiro
rápido)
(masculino e
feminino); -
Corrida de 12
minutos (prova de
resistência
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aeróbica. -
Natação 50 metros
(eliminatório)

- Teste abdominal
tipo remador (I
minuto)
(masculino e
feminino); -
barra fixa
(masculino) e
flexão de braço e

Guarda Sim. Direção extensão de Com
Municipal 3" Veicular cotovelo aprovação no

Classe -
Sim Sim

(carro) - (feminino); Sim Sim Sim
Curso de

-

Masculino Eliminatória - Corrida de 50 Fonnação
metros (Prova de
velocidade - tiro
rápido)
(masculino e
feminino); -
Corrida de 12
minutos (prova de
resistência
aeróbica. -



Prefeitura do Município de Jaguariúna
Dcp:trtllmcnto de Licitações c Contnltos

Run Alfredo Bueno. 123S - Centro -Jaguariúnn-SP - CEI) 13910-027
Fone: (19)38679780/9760/9801

Natação 50 metros
(eliminatório)

lnspetor de
Sim - -Alunos

- - - - - -

Jardineiro Sim - - - - - - - -

Jornalista Sim
Sim -

(discursiva)
- - - - - -

Mecânico de
Sim - - - - - - - -Veículos

Médico
(Clínico

Sim
Especialista em

- - - - - - - -

Saúde Mental)

Médico
(Clínico

Sim - - - -Especialista em - - - -
lnfectologia)

Médico
(Clínico

Sím - - - - -Especialista em - - -
Pediatria)

PilgilUl!iH ue 73
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Médico
(Clinico

Sim - - - -Especialista em - - - -

Ginecologia)

Médico
Sim - - - - - - - -(Clínico Geral)

Médico da
Família Sim - - - - - - - -

(Generalista)

Médico do
Sim - - - - - - - -Trabalho

Médico
Sim - - - - - - - -Veterinário

Motorista

(CNH C com Sim - - - - - - - -
EAR)

Motorista

(CNH 0-
Habilitado para Sim - - - - - - - -

condução de
ambulância)

!'1Í).liI1H ~9 de 73
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Motorista

(CNH 0- Sim. Direção
Habilitado para

Sim
Veicular

transporte - - - - - - -(micro-
escolar e ônibus)
transporte
coletivo)

Nutricionista Sim - - - - - - - -

Operador de
Sim - - - - - - - -Bombas

Operador de
Sim - - - - - - - -ETA

Operador de
Sim - - - - - - - -ETE

Operador de
Máquinas

Sim

Sim
(operação de - - - - - --

máquina
pesada)

Páginu (,1)de 73
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Operador
Locutor de

Rádio Sim

Sim - (operação de - - - -sistema de - -

gravação)

Pedagogo Sim - - - - - - - -

ProfED Básica
I - Ensino Sim - - - - - - - Sim

Fundamental

ProfED Básica
11- PEB 11-

Sim Sim- - - - - - -Língua
Portuguesa

ProfED Básica
11- PEB 11- Sim - - - - - - - Sim

Inglês
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ProfED Básica
II - PEB 11- Sim - - - - - - - Sim
Geografia

Prof ED Básica
11- PEB 11- Sim - - - - - - - Sim

História

Prof ED Básica
II - PEB II - Sim - - - - - - - Sim

Ciências

ProfED Básica
11- PEB II - Sim - - - - - - - Sim
Matemática

Prof ED Básica
II - PEB II - Sim

Educação
- - - - - - - Sim

Sim
Física

ProfED Básica
II - PEB 11- Sim (prática

Educação Sim - na - - - - - Sim

Especial linguagem)

(Especialista

PIIginali2Jc 73
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em deficiência
visual· Braile)

ProfED Básica
lI· PEB lI·
Educação

Sim (prática
Especial

Sim · na · · · · · Sim(Especialista
linguagem)

em deficiência
auditiva·

Libras)

Prof ED Básica
11. PEB 11•
Educação Sim · · · · · · · Sim
Especial

(generalista)

ProfED Básica
11. PEB 11· Sim · · · · · · · Sim

Artes

Protético Sim · · · · · · · .

Psicólogo Sim · · · · · · · .

. l'ilgin:J (iJ Jc 73
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Sepultador Sim - - - - - - - -

Técnico
Sim

Agrícola - - - - - - - -

Técnico de
Sim

Enfermagem
- - - - - - - -

Técnico de
Sim

Gravação
- - - - - - - -

Técnico de
Enfermagem Sim - - - - - - - -
do Trabalho

Técnico de
Sim

Saúde Bucal
- - - - - - - -

Técnico de
Segurança do Sim - - - - - - - -

Trabalho

Terapeuta
Sim - - -Ocupacional - - - - -

Topógrafo Sim - - - - - - - -

Vigilante
Sim - - - - - - - -Patrimonial

PÚl:!in.:1 (,-1 de 73
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ANEXO IV

Parâmetros mínimos para as atividades / avaliações a serem realizadas nas provas
práticas

As informações abaixo constituem diretrizes gerais para a elaboração, aplicação e avaliação
das provas práticas pela Contratada. A Prefeitura disponibilizará as máquinas, caminhões,
equipamentos de proteção individual, bem como os locais necessários à sua realização.

Operador Locutor de Rádio: português, linguagem de rádio, clareza de ideias, capacidade
de improviso, tempo de execução de tarefas, conhecimento das ferramentas utilizadas
(RadioPro e Console de Áudio de marca Teletronix), além do produto final.

Operador de Máquinas: A prova prática constituir-se-á na execução de tarefas a serem
realizadas individualmente pelo candidato, previamente elaboradas pela Banca
Examinadora, com a avaliação através de planilhas, tomando-se por base as atribuições do
cargo. Antes de iniciar cada um dos testes práticos o avaliador fará um teste, in loco, dos
conhecimentos e do domínio prático operacional do candidato, relativamente ao veículo,
máquina/equipamento que irá realizar a prova. Caso o candidato demonstre conhecimento
insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na operação, o mesmo será
impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e eliminado
do Concurso público. Aavaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que
irá executar, dentro das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e
aproveitamento do veículo/máquina/equipamento utilizado. A Prova Prática para o cargo
de Operador de Máquinas será realizada com testes em MÁQUINA
RETROESCA VADElRA E MÁQUINA PÁ CARREGADElRA: Etapa 1: Operação da
Retroescavadeira. O objetivo desta etapa é operar a retroescavadeira, demonstrando noções
de segurança, verificando as condições do equipamento antes da saída (checklist) e
utilizando o equipamento de proteção individual (EPI). Nesta etapa o candidato deverá fazer
inspeções na retroescavadeira, reconhecer componentes, subir na mesma, ligar o motor,
levar a máquina até o local indicado, simulando a escavação do solo e o descarregamento
da terra no local indicado, conforme padrões definidos, devolver a máquina ao local inicial,
desligar o motor e descer da máquina. Tempo de reconhecimento, verificação do
equipamento, execução da tarefa: até 15 minutos. Equipamentos de Proteção Individual:
Capacete, Óculos de proteção, Protetor auricular, e Luvas. Etapa 2: Operação da Pá
Carregadeira. O objetivo desta etapa é operar a pá carregadeira, demonstrando noções de
segurança, verificando as condições do equipamento antes da saída (checklist) e utilizando
o equipamento de proteção individual (EPI). Nesta etapa o candidato deverá ir até a pá
carregadeira, fazer as verificações necessárias, subir na máquina e ligá-la. Carregar
completamente a caçamba, retirando a terra do monte e descarregar no local indicado.
Devolver a máquina até sua posição inicial, desligar a quina e descer da mesma. Tempo r
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de reconhecimento, verificação do equipamento, execução da tarefa: até 15 minutos.
Equipamentos de Proteção Individual: Capacete, Óculos de proteção, Protetor auricular, e
Luvas. Para as provas, os fatores a serem avaliados são: I. Verificação do
equipamento/máquina/veículo (pneus, água, óleo, bateria); lI. Habilidades ao operar o
equipamento/máquina/veículo; III. Aproveitamento do Equipamento/máquina/veículo; IV.
Produtividade; V. Técnica/Aptidão/Eficiência. O local de realização das provas para
operador de máquinas será o pátio da Secretaria de Obras e Serviços. As máquinas,
caminhão, e equipamentos de proteção individual, serão fornecidos pela Prefeitura.

PEB 11- Educação Especial- Especialista em Deficiência Auditiva (Libras): 1. A prova
prática será individual e consistirá de atividades de tradução e interpretação de um texto
LIBRAS, em que será avaliada, por meio da banca examinadora, a competência e habilidade
do candidato no domínio e fluência de LIBRAS. 2. O candidato somente terá acesso ao
texto a ser interpretado no momento da prova. 3. A prova prática terá a duração total de 30
(trinta) minutos por candidato. 4. As provas práticas serão gravadas em áudio e vídeo para
fins de avaliação da Banca, configurando a inscrição no processo seletivo como autorização
do candidato para tanto. 5. Os candidatos terão uma única tentativa, sem interrupções, para
a realização das traduções e interpretações. Não serão permitidas pausas na reprodução dos
textos fornecidos pela Banca. 6. Nenhum candidato poderá assistir à prova dos demais
concorrentes. 7. Serão avaliados os seguintes critérios na prova prática:

CRITÉRIOS VALOR
Fluência em LIBRAS Até 50 pontos
Interpretação Português - LIBRAS Até 25 pontos

Interpretação LIBRAS - Português Até 25 pontos
Total Até 100 pontos

8. Será desclassificado o candidato que obter soma de pontos inferior a 50 (cinquenta) na
Prova Prática ou que não se apresentar no dia e horário determinados para a realização da
mesma. 9. O candidato deverá comparecer ao local da Prova Prática com 15 (quinze)
minutos de antecedência, munido de documento oficial de identidade com foto. 10. A data,
o horário e o local de realização das provas serão divulgados 11. O horário de realização de
provas será sempre divulgado no horário de Brasília.

PEB 11 - Educação Especial - Especialista em Deficiência Visual (Braile): A prova
prática avaliará o desempenho do candidato no exercício das atividades de um Revisor de
Texto Braille, conforme o que se dispõe a seguir: 1. A duração da prova prática será de até
60 (sessenta) minutos. 2. Os candidatos dotados de visão deverão revisar o material,
disponibilizado exclusivamente para essa atividade, e transcrevê-lo em tinta, e um trecho
selecionado após a escrita digitar na máquina braille o utilizando reglete, em que será
avaliada, por meio da banca examinadora. 3. A pro a prática será
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candidatos videntes (pessoas que tem a visão); 4. Individual, filmada e gravada, para os
candidatos cegos ou com alguma deficiência visual que o impeça de registrar suas respostas
com a escrita em tinta. Deverão realizar essa etapa - da revisão do material em Braille,
disponibilizado exclusivamente para essa atividade - leitura oral, incluindo nessa leitura,
todos os seus aspectos gráficos, sendo que haverá que um transcritor para passar as respostas
para a folha oficial. 5. Os candidatos, munidos de documento de identificação (com foto),
portando caneta esferográfica de tinta escura azul ou preta, deverão comparecer no local a
ser realizado a prova prática com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do seu início,
eximindo-se a empresa e/ou a Prefeitura da responsabilidade por eventuais atrasos dos
candidatos. 6. Não serão permitidos, durante a realização das provas, a utilização de
capacetes, chapéus ou bonés, a comunicação entre os candidatos, o porte e a utilização de
aparelhos de comunicação como celulares ou similares, de pager, de beep, de walkman, de
smartphone, de tablet, de ipod, de mp3, de agenda eletrônica, de controle remoto de alarme
de carro ou similares, de máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de
aparelho elétrico, eletrônico ou mecânico, de relógios, de livros, de anotações, de impressos
ou de qualquer outro material de consulta, sendo eliminado o candidato que descumprir essa
determinação. 7. A pontuação da Prova Prática será composta conforme quadro abaixo:
Critérios avaliados:

PONTUAÇÃO (DE ATÉ) TOTAL

Conhecimento a grafia Braille para a língua portuguesa O a25

Normas Técnicas para a Produção de Textos em Braille O a25

Produção Braille: Formatação, Configuração e Impressão O a 25

Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa - CMU O a 25

VALOR TOTAL 100

8. Será desclassificado o candidato que obter soma de pontos inferior a 50 (cinquenta) na
Prova Prática ou que não se apresentar no dia e horário determinados para a realização da
mesma.

Assistente Social: prática dissertativa através de perguntas para avaliação do conhecimento
do candidato, referente a Lei do SUAS - Sistema Único da Assistência Social, para a
Proteção Social Básica e Especial e da Tipificação Nacional de Serviço Socio Assistencial
e NOB-SUAS, dentro da política de Assistência Social e trabalho com as famílias.

Agente de Mobilidade: Direção veicular/defensiva: avaliação em função de pontuação
negativa por faltas cometidas, subtraindo-se pontos do t aI distribuído durante todas as
etapas do exame, na seguinte conformidade: a) uma falta iminatória: reprovação; b) uma
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falta grave: 15,0 (quinze) pontos negativos; c) uma falta média: 7,5 (sete e meio) pontos
negativos; d) uma falta leve: 2,5 (dois e meio) pontos negativos. Constituem faltas no
exame de direção: Faltas Eliminatórias: a) desobedecer à sinalização semafórica e de
parada obrigatória; b) avançar sobre o meio fio; c) não colocar o veículo na área balizada,
em no máximo três tentativas; d) avançar sobre o balizamento demarcado quando da
colocação do veículo na vaga; e) usar a contramão de direção; f) não completar a realização
de todas as etapas do exame; g) avançar a via preferencial; h) provocar acidente durante a
realização do exame; i) exceder a velocidade indicada na via; j) não obedecer a sinalização
vertical (placas) e sinalização horizontal (solo); k) cometer qualquer outra infração de
trânsito de natureza gravíssima. Faltas Graves: a) não observar as regras de ultrapassagem
ou de mudança de direção; b) não observar a preferência do pedestre quando ele estiver
atravessando a via transversal na qual o veículo vai entrar, ou ainda quando o pedestre não
tenha concluído a travessia, inclusive na mudança de sinal; c) manter a porta do veículo
aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele; d) não sinalizar com
antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; e) não usar devidamente
o cinto de segurança; f) perder o controle da direção do veículo em movimento; g) cometer
qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. Faltas Médias: a) executar o percurso
da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre; b) trafegar em
velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do
clima; c) interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova;
d) fazer conversão incorretamente; e) usar buzina sem necessidade ou em local proibido; f)
colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; g) usar o pedal da
embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; h) entrar nas curvas com a
engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; i) engrenar ou utilizar as marchas de
maneira incorreta, durante o percurso; j) desengrenar o veículo nos declives; k) cometer
qualquer outra infração de trânsito de natureza média. Faltas Leves: a) provocar
movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; b) ajustar incorretamente o
banco de veículo destinado ao condutor; c) não ajustar devidamente os espelhos
retrovisores; d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em
movimento; e) utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo;
f) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; g) tentar movimentar o veículo
com a engrenagem de tração em ponto neutro; h) cometer qualquer outra infração de
natureza leve. Avaliar-se-á quanto à prova prática para o cargo a capacidade, atenção e
percepção dos candidatos no trato das questões ligadas a categoria de habilitação, a
habilidade no manuseio de equipamentos, bem como o conhecimento de normas de
segurança no trabalho. Para submeter-se à Prova Prática ara o cargo, o candidato deverá
apresentar ao examinador a Carteira Nacional de Habi tação exigida para o cargo, não
sendo aceitos protocolos ou declarações.
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Bombeiro Civil Municipal: a Prova Prática de Direção Defensiva para o cargo que será
avaliada em função da pontuação negativa por faltas cometidas (subtraindo-se pontos do
total distribuído) durante todas as etapas· do exame, atribuindo-se o seguinte: a) uma falta
eliminatória: reprovação; b) uma falta grave: 15,0 (quinze) pontos negativos; c) uma falta
média: 7,5 (sete e meio) pontos negativos; d) uma falta leve: 2,5 (dois e meio) pontos
negativos. Constituem faltas no exame de direção: Faltas Eliminatórias: a) desobedecer à
sinalização semafórica e de parada obrigatória; b) avançar sobre o meio fio; c) não colocar
o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas; d) avançar sobre o balizamento
demarcado quando da colocação do veículo na vaga; e) usar a contramão de direção; f) não
completar a realização de todas as etapas do exame; g) avançar a via preferencial; h)
provocar acidente durante a realização do exame; i) exceder a velocidade indicada na via;
j) Não obedecer a sinalização vertical (placas) e sinalização horizontal (solo); k) cometer
qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. Faltas Graves: a) não observar
as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; b) não observar a preferência do
pedestre quando ele estiver atravessando a via transversal na qual o veículo vai entrar, ou
ainda quando o pedestre não tenha concluído a travessia, inclusive na mudança de sinal; c)
manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele;
d) não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; e)
não usar devidamente o cinto de segurança; f) perder o controle da direção do veículo em
movimento; g) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. Faltas
Médias: a) executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão
inteiramente livre; b) trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do
local, da circulação, do veículo e do clima; c) interromper o funcionamento do motor, sem
justa razão, após o início da prova; d) fazer conversão incorretamente; e) usar buzina sem
necessidade ou em local proibido; f) colocar o veículo em movimento, sem observar as
cautelas necessárias; g) usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas
frenagens; h) entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; i)
engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso; j) desengrenar o
veículo nos declives; k) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.
Faltas Leves: a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; b)
ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor; c) não ajustar
devidamente os espelhos retrovisores; d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo
engrenado e em movimento; e) utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do
painel do veículo; f) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; g) tentar
movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; h) cometer qualquer
outra infração de natureza leve. Avaliar-se-á quanto à prova prática para o cargo a
capacidade, atenção e percepção dos candidatos no trato das questões ligadas a categoria de
habilitação, a habilidade no manuseio de equipame os, bem como, o conhecimento de
normas de segurança no trabalho. Para submeter-se à P ova Prática para o cargo, o candidato ~
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deverá apresentar ao examinador a Carteira Nacional de Habilitação exigida para o cargo,
não sendo aceitos protocolos ou declarações.

Guarda Municipal Masculino e Feminino: a Prova Prática de Direção Defensiva para o
cargo será avaliada em função da pontuação negativa por faltas cometidas (subtraindo-se
pontos do total distribuído) durante todas as etapas do exame, atribuindo-se o seguinte: a)
uma falta eliminatória: reprovação; b) uma falta grave: 15,0 (quinze) pontos negativos; c)
uma falta média: 7,5 (sete e meio) pontos negativos; d) uma falta leve: 2,5 (dois e meio)
pontos negativos. Constituem faltas no exame de direção: Faltas Eliminatórias: a)
desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; b) avançar sobre o meio fio;
c) não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas; d) avançar sobre o
balizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga; e) usar a contramão de
direção; f) não completar a realização de todas as etapas do exame; g) avançar a via
preferencial; h) provocar acidente durante a realização do exame; i) exceder a velocidade
indicada na via; j) Não obedecer a sinalização vertical (placas) e sinalização horizontal
(solo); k) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. Faltas
Graves: a) não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; b) não
observar a preferência do pedestre quando ele estiver atravessando a via transversal na qual
o veículo vai entrar, ou ainda quando o pedestre não tenha concluído a travessia, inclusive
na mudança de sinal; c) manter a porta do veículo aberta ou semi -aberta durante o percurso
da prova ou parte dele; d) não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-
la incorretamente; e) não usar devidamente o cinto de segurança; f) perder o controle da
direção do veículo em movimento; g) cometer qualquer outra infração de trânsito de
natureza grave. Faltas Médias: a) executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem
estar o freio de mão inteiramente livre; b) trafegar em velocidade inadequada para as
condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima; c) interromper o
funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova; d) fazer conversão
incorretamente; e) usar buzina sem necessidade ou em local proibido; f) colocar o veículo
em movimento, sem observar as cautelas necessárias; g) usar o pedal da embreagem, antes
de usar o pedal de freio nas frenagens; h) entrar nas curvas com a engrenagem de tração do
veículo em ponto neutro; i) engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o
percurso; j) desengrenar o veículo nos declives; k) cometer qualquer outra infração de
trânsito de natureza média. Faltas Leves: a) provocar movimentos irregulares no veículo,
sem motivo justificado; b) ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor;
c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; d) apoiar o pé no pedal da embreagem
com o veículo engrenado e em movimento; e) utilizar ou Interpretar incorretamente os
instrumentos do painel do veículo; f) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração
ligada; g) tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; h)
cometer qualquer outra infração de natureza leve. AvaI' ar-se-á quanto à prova prática para
o cargo a capacidade, atenção e percepção dos candid tos no trato das questões ligadas a
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categoria de habilitação, a habilidade no manuseio de equipamentos, bem como o
conhecimento de normas de segurança no trabalho. Para submeter-se à Prova Prática, o
candidato deverá apresentar ao examinador a Carteira Nacional de Habilitação exigida para
o cargo, não sendo aceitos protocolos ou declarações.

Motorista (transporte escolar e transporte coletivo): teste em ônibus ou micro-ônibus,
devendo efetuar percurso, além de outras atividades, utilizando técnicas de condução de
veículos desta natureza, sendo avaliado: segurança veicular, equipamentos obrigatórios,
legislação de trânsito, regras de circulação, utilização e desenvolvimento dos recursos do
veículo.

Página 71 de 73

~-



Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fone: (19)38679780/9760/9801

ANEXO V - CRONOGRAMA PREVISTO

DATAS EVENTOS
A definir Assinatura do contrato
A definir, sendo 10 dias antes do início das Publicação do Edital de Abertura de
inscrições Inscrições
30 dias corridos Período de inscrição
02 dias úteis (inicia-se no primeiro dia da Solicitação de redução da taxa de
inscrição) inscrição
99 dias corridos a partir da publicação do edital Aplicação da Prova Objetiva
de abertura de inscrições Aplicação da Prova Dissertativa
01 dia após a aplicação da prova objetiva Envio do gabarito da prova objetiva

01 dia útil após o envio do gabarito Publicação do gabarito da prova
objetiva

02 dias úteis contados a partir da data de Prazo para interposição de recursos

publicação dos gabaritos relativos aos gabaritos das provas
obietivas

106 dias corridos a partir da publ icação do edital
Aplicação da Prova Objetivade abertura de inscrições

01 dia após a aplicação da prova objetiva Envio do gabarito da prova objetiva

O1 dia útil após o envio do gabarito Publicação do gabarito da prova
objetiva

02 dias úteis contados a partir da data de Prazo para interposição de recursos

publicação dos gabaritos relativos aos gabaritos das provas
objetivas
Publicação dos resultados:

45 dias corridos a partir da aplicação da prova - da análise dos recursos referente ao
gabaritoobjetiva do 2° domingo
- da nota da prova objetiva
- da nota da prova dissertativa

02 dias úteis contados a partir da data de Prazo para interposição de recursos
publicação do resultado da nota da prova objetiva relativos:
do 2° domingo e da prova dissertativa - à nota da prova objetiva

- à nota da prova dissertativa
Publicação dos resultados:
- da análise dos recursos referentes à

60 dias corridos a partir da aplicação da prova nota da prova objetiva
- da análise dos recursos referentes àobjetiva do 2° domingo e da prova dissertativa
nota da prova dissertativa
- Convocação para aplicação da Prova
Prática e da Prova de Títulos

80 dias corridos a partir da aplicação da prova Aplicação da Prova Prática (03 finais

objetiva do 2° domingo de semana)
Aplicação da Prova de Títulos
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Publicação dos resultados:
115 dias corridos a partir da aplicação da prova - da nota da prova prática
objetiva do 2° domingo - da pontuação dos títulos

- da classificação prévia
Prazo para interposição de recursos

02 dias úteis, contados a partir da data de relativos:
publicação do resultado das provas: prática, - à nota da prova prática
títulos e classificação prévia - à pontuação dos títulos

- à classificação prévia
Publicação dos resultados da análise

140 dias corridos a partir da aplicação da prova dos recursos referentes:
- à nota da prova práticaobjetiva do 2° domingo
- à pontuação dos títulos
- à classificação prévia

02 dias úteis, contados da data de publicação do
Prazo para interposição de recursosresultado da classificação prévia para os cargos
relativos:com títulos e prática
- à classificação prévia
Publicação dos resultados da análise
e dos recursos referentes:

155 dias corridos a partir da aplicação da prova - à classificação prévia
objetiva do 2° domingo Publicação dos resultados:

- da classificação definitiva
Convocação para aplicação do Teste
Antropométrico e da Prova de
Aptidão Física

170 dias corridos a partir da aplicação da prova Aplicação do Teste Antropométrico e
objetiva do 2° domingo da Prova de Aptidão física
182 dias corridos a partir da aplicação da prova Publicação dos resultados:
objetiva do 2° domingo - da nota da prova de aptidão física

02 dias úteis contados a partir da data de
Prazo para interposição de recursospubl icação do resultado da nota da prova de TAF
relativos:do 2° domingo
- à nota da prova de aptidão física

202 dias corridos a partir da aplicação da prova Publicação dos resultados
- da análise dos recursos referentes àobjetiva do 2° domingo
nota da prova de aptidão física
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