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PREFEITURA MUNICIPAL DE POLO NI
Estado de São Paulo

CNPJ: 46.608.063/0001-026

EDITAL Nº 01/2019
EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.608.063/0001-26, com
sede administrativa na Rua José Poloni nº 274, Centro, Poloni -SP, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
Senhor ANTONIO JOSÉ PASSOS, no uso de suas atribuições legais, faz saber e torna público que fará realizar Concurso Público de Provas,
nos termos deste, para provimento de vagas do quadro efetivo, conforme tabela do item 1.2, providas pelo Regime da C.L.T (Consolidação
das Leis do Trabalho), com observância das disposições pertinentes da Constituição Federal e legislação infraconstitucional e das legislações
municipais vigentes.

1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1

A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da SPBRASIL CONCURSOS - UTR de Camargo
Assessoria em Gestão Pública ME. e o acompanhamento e a fiscalização efetuados pela Comissão Especial de Fiscalização do
Concurso Público, nomeados pela Portaria nº 3.340 de 11 de novembro de 2019..

1.1.1

As provas serão aplicadas no Município de Poloni/SP.

1.2

CARGO PÚBLICO, VAGAS, CARGA HORÁRIA SEMANAL, VENCIMENTOS, ESCOLARIDADE E OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA POSSE,
AVALIAÇÃO, VALOR DA INSCRIÇÃO.

CARGO PÚBLICO

Agente de Apoio II.

Auxiliar de Secretaria
.

Mensalista

Merendeira

Motorista

ESCOLARIDADE E
OUTRAS
EXIGÊNCIAS PARA
POSSE

VALOR DA
INSCRIÇÃO

VAGA

CARGA
HORÁRIA
(SEMANAL)

VENCIMENTOS
(MENSAL)

01 (uma)

40h

REF. 14
R$ 1.430,43

ENSINO
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

PROVA
OBJETIVA

R$ 25,00

01 (uma)

40h

REF. 20
R$ 1.693,92

ENSINO MÉDIO

PROVA
OBJETIVA

R$ 25,00

01 (uma)

40h

REF. 14
R$ 1.469,95

ENSINO
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

PROVA
OBJETIVA

R$ 25,00

01 (uma)

40h

REF. 03
R$ 1.106,45

ENSINO
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

PROVA
OBJETIVA +
PRÁTICA

R$ 25,00

REF .23
R$ 1.825,69

ENSINO
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO +
Carteira de
Habilitação Categoria
“D” ou superior.

PROVA
OBJETIVA +
PRÁTICA

R$ 25,00

PROVA
OBJETIVA +
PRÁTICA

R$ 25,00

PROVA
OBJETIVA +
PRÁTICA

R$ 25,00

01 (uma)

40h

Operador de Máquinas

01 (uma)

40h

REF. 20
R$ 1.693,92

ENSINO
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO +
Carteira de
Habilitação Categoria
“D” ou superior.

Pedreiro

01 (uma)

40h

REF. 19
R$ 1.654,40

ENSINO
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

AVALIAÇÃO
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DAS INSCRIÇÕES

2.
2.1

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.spbrasilconcursos.com.br no período de 17 de NOVEMBRO às
23h59min do dia 10 de dezembro de 2019, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma:
a)

Acesse o site www.spbrasilconcursos.com.br clique no ícone “CLIQUE AQUI” e você será redirecionado para o acesso as
inscrições. Agora clique em ÁREA DO CANDIDATO, realize o cadastro e se já cadastrado, somente realiza o login para inscrição.
Agora, clique em CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI (SP).

b)

Em seguida, seleciona o cargo e clique em INSCRIÇÃO e clique em continuar.

c)

Preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.

d)

Na sequência, imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer agência bancária,
correspondente bancário autorizado ou lotérica. Não serão aceitos recolhimentos por meio de transferências e por agendamento.

e)

O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições, entendendo-se como
"não úteis", exclusivamente, os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária,
considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não ser processada e recebida.

f)

As pessoas portadoras de deficiência deverão encaminhar via sedex, o respectivo LAUDO MÉDICO, constando o CID, bem como
o pedido de condição especial para a prova, caso necessite, até o último dia de inscrição e/ou pagamento, na via original ou cópia
reprográfica autenticada, para SP BRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME.
situada na Rua Alípio Correia Neto, nº 420, Tênis Clube, CEP 19806-330, Assis/SP.

g)

A SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME. não se responsabiliza por erros
de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato.

2.1.1 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para
a participação no Concurso Público, pois, a taxa, uma vez paga, só será restituída em caso de revogação ou cancelamento do certame,
pela própria administração pública.
2.1.2

A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. O pagamento após a data de
vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição.

2.1.3 No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
2.1.4

Após a homologação das inscrições, será publicado o ensalamento onde os candidatos deverão conferir se suas inscrições foram
efetivadas. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a SP BRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO
ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME. pelo endereço eletrônico spbrasilconcursos@gmail.com , para verificar o ocorrido.

2.1.5 A SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME. não se responsabiliza por solicitação de
inscrição, via internet, não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores
que impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação
da mesma.
2.2

São condições para a inscrição:

2.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art.12 da Constituição Federal.
2.2.2 Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos direitos Políticos e Civis e,
se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.
2.2.3

Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo,
constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.

2.2.4

Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado "a bem do serviço público", mediante decisão transitada em julgado em
qualquer esfera governamental.

2.3

Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, além dos documentos constantes no
presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido à justificação na forma da
lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, uma foto 3X4, declaração de não ocupar cargo
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público e remunerado, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de
antecedentes criminais e demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
2.4

Após a apresentação dos documentos previstos no item 2.3, o candidato aprovado passará por uma avaliação médica de forma a
comprovar sua aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego público.

2.5

O não atendimento dentro do prazo estipulado na convocação ou a manifestação por escrito de desistência
definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

2.6

Os remanescentes formarão listagem onde poderão ser reaproveitados em caráter temporário por meio de edital próprio, dentro do prazo
de validade do concurso, à medida que a vaga for disponibilizada na ocorrência de demissão, licenças saúde, aposentadoria, etc.

3.

implicará na exclusão

DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.1

Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para os cargos no Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis
com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei N° 7.853/89.

3.2

Em obediência ao disposto no art. 37, § 1° e 2° do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, ser-lhes-á reservado o
percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas
no prazo de validade do presente Processo.

3.2.1

Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01(uma) vaga para
a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo
de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o cargo ou função.

3.3

Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4° do Decreto Federal N°
3.298/99.

3.4

As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal N° 3.298/99, particularmente, em seu
art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os
demais candidatos.

3.5

Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1° e 2°, do Decreto Federal N° 3.298/99, deverão ser requeridos por escrito, durante o período
das inscrições. O candidato deverá encaminhar via SEDEX com aviso de recebimento (AR), envelope identificado com os dizeres:
“CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI–SP / LAUDO MÉDICO” para a SP BRASIL CONCURSOS - UTR
DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME. situada na Rua Alípio Correia Neto, nº 420, Tênis Clube, CEP 19806-330,
Assis/SP, postando até o último dia de inscrição e/ ou pagamento:
a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do município/Concurso Público para o
qual se inscreveu;
b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova;
c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de qualquer providência).

3.6 Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não encaminharem dentro do prazo
e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme
instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
3.7

Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser transcritas também em Braile.
Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de
soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24.

3.8

A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos,
inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos.

3.9

Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão preenchidas pelos demais
concursados, com estrita observância da ordem classificatória.
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3.10

Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados como pessoas com
deficiência e não terão prova especial preparada seja quais forem os motivos alegados.

3.11

Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou credenciado pelo
Município, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante
para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de
Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral.

3.12 Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação do cargo e de
aposentadoria por invalidez.

4.

DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS

4.1

O Concurso Público será de Prova Objetiva para os cargos de Agente de Apoio II, Auxiliar de Secretaria, Mensalista, Merendeira,
Motorista, Operador de Máquinas e Pedreiro, e de Prova Objetiva e Prática para os cargos de Merendeira, Motorista, Operador
de Máquinas e Pedreiro. A duração da prova será de 03 (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.

4.2

O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de caneta azul ou preta, lápis
preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:
-

Cédula de Identidade RG;
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
Passaporte.

4.3

As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha, na forma estabelecida
no presente Edital.

4.4

A prova terá caráter classificatório, onde contará com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D) numa escala de 0,0 (zero)
a 100,0 (cem).

4.5

Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do processo: qualquer espécie de consultas bibliográficas, comunicação
com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas
eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, mp3 player, notebook, palmtop, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro
receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios
similares.

4.5.1 Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão guardados em sacos plásticos fornecidos
pela SP BRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME. lacrados e colocados embaixo da
cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão
sob a guarda do candidato. Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na sala
de provas portando qualquer dos pertences acima será excluído do Concurso Público.
4.6

Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, ausentar-se sem
autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela Coordenação do Concurso Público.

4.7

O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto para o início das mesmas e
constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e respectiva folha de respostas. Não serão
computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de
uma alternativa assinalada. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do candidato.
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4.8

Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o lacre do envelope das folhas de
respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando todos(as) tiverem concluído.

5.

DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
CARGO
Agente de Apoio II
Mensalista
Merendeira
Motorista
Operador de Máquinas
Pedreiro

Auxiliar de Secretaria

CONTEÚDO

Nº QUESTÕES

Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Gerais
Conhecimento Específico

10 (dez)
05 (cinco)
05 (cinco)
20 (vinte)

Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Gerais
Conhecimento Específico:

10 (dez)
05 (cinco)
05 (cinco)
20 (vinte)
Total de Questões
40(quarenta)

5.1

A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média.

6.

DAS MATÉRIAS

6.1

As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo III do presente Edital.

7.

DAS NORMAS

7.1

LOCAL, DIA, HORÁRIO - As provas objetivas (escritas) serão realizadas no dia 12 de janeiro de 2020, conforme quadro abaixo:

PERÍODO DA MANHÃ – início às 9h – Abertura dos Portões: 8h - Fechamento dos Portões: 8h45.
CARGOS: AGENTE DE APOIO II, MENSALISTA, MOTORISTA.
PERÍODO DA TARDE – início às 14h – Abertura dos Portões: 13h - Fechamento dos Portões: 13h45
CARGOS: AUXILIAR DE SECRETARIA, MERENDEIRA, OPERADOR DE MÁQUINAS E PEDREIRO.

Página 6 de 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE POLO NI
Estado de São Paulo

CNPJ: 46.608.063/0001-026

O local, o horário e data das provas serão divulgadas por meio de Edital próprio e que será afixado no local de costume da Prefeitura, por meio
de jornal com circulação regional e no site http://www.poloni.sp.gov.br e http://www.spbrasilconcursos.com.br/, com antecedência mínima de 3
(três) dias.
7.1.1 Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a SPBRASIL CONCURSOS – UTR de
Camargo Assessoria em Gestão Pública ME. e o Município poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das
provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e por meio do site
www.spbrasilconcursos.com.br.
7.2

Será disponibilizado no site www.spbrasilconcursos.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o Edital de convocação dos
inscritos para os cargos previstos neste Edital.

7.3

COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem a utilização de livros,
notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela SPBRASIL
CONCURSOS – UTR de Camargo Assessoria em Gestão Pública ME. e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante
das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios
outros para resguardar a execução individual e correta das provas.

7.4

Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar uma acompanhante, que terá local
reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança.

7.5

Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos deverão comparecer 1
(uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, pois, no referido horário, os portões serão fechados, não sendo permitida
a entrada de candidatos retardatários.

7.6 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este
Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI/SP, e no
site oficial da Prefeitura Municipal de Poloni http://www.poloni.sp.gov.br, devendo, ainda, manter atualizado seu endereço.

8.
8.1

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes:
a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, dando-se preferência ao de

idade mais elevada;

b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
c) Maior idade.
d) Maior número de acertos na prova de Português;

8.1.1 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará por meio de sorteio.
8.1.2 O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número de inscrição, de forma
crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior
ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes critérios:
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será a crescente;
b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

9.

DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

9.1

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

9.2

A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:
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ONDE:
NPO = Nota da prova objetiva
TQP = Total de questões da prova
NAP = Número de acertos na prova.
9.3
9.4
9.5

Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.
O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do Concurso Público.
Para os candidatos aos cargo de Merendeira, Motorista, Operador de Máquinas e Pedreiro a nota final será a média aritmética obtida
com a soma das notas nas provas objetivas e práticas, cuja fórmula é a seguinte:
NF = NPO + NPP
2

ONDE: NF = Nota Final
NPO = Nota na Prova Objetiva
NPP = Nota na Prova Prática

10.

DAS MATÉRIAS E DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

10.1

As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo III do presente Edital.

10.2

A prova prática, para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas, Merendeira e Pereiro objetiva avaliar o grau de conhecimento e
as habilidades do candidato de forma teórica e por meio de demonstração, prática das atividades inerentes ao cargo ou função,
respeitando-se o conteúdo descrito no Anexo IV do presente Edital. As provas práticas ocorrerão em local e horário a ser divulgado por
meio de edital de convocação próprio.

10.3.

A aplicação e a avaliação da prova prática aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao
desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á na execução de tarefas, previamente elaboradas pelo Examinador, a serem
realizadas individualmente pelo candidato com a avaliação por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições dos cargos.

10.4.

A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a "Capacidade Técnica". Serão
considerados aptos os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova prática. O candidato que não auferir a nota
mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será considerado inapto.

10.5. A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e utensílios empregados no
desenvolvimento de tarefas propostas.
10.6. O candidato inapto ou que não realizar a Prova Prática será eliminado do Concurso Público, mesmo tendo sido aprovado nas Provas
Objetivas.

11.

DOS RECURSOS

11.1

Para recorrer o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.spbrasilconcursos.com.br e ir até a “Área do Candidato” –
“Recursos e Requerimentos” – e preencher online o formulário de recurso e enviá-lo via internet, seguindo as instruções nele contidas.

11.2

Tendo como prazo o requerimento de recurso até o último dia do prazo recursal de cada fase, conforme o próximo item.

11.2.1 Todos os recursos deverão ser interpostos nas datas constantes do ANEXO I:
a) Da Homologação das inscrições;
b) Do Gabarito;
c) Do Resultado Preliminar.
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11.2.2 Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax ou via eletrônica. A interposição deverá ser feita
diretamente no site. Contendo nome do candidato, RG, número de inscrição, cargo para o qual se inscreveu e as razões recursais.
11.3

Caberá recurso à SP BRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME. em face do gabarito
e/ou contra o conteúdo da prova, no tocante a erro material ou de teor das questões.

11.3.1 Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo gabarito, com as modificações
necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. Caberá à SPBRASIL CONCURSOS – UTR de Camargo
Assessoria em Gestão Pública ME. decidir sobre a anulação de questões julgadas irregulares.
11.3.2 Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro motivo, estas serão
consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os
obtiveram, independente de recurso.
11.4 Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de questões da prova, o candidato
deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.
11.5

Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A Comissão constitui última
instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo.

11.6 O gabarito oficial será disponibilizado no site www.spbrasilconcursos.com.br através da área do candidato entre às 14h00 e 18h00 da
segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova e o candidato terá acesso ao caderno de questões no site durante o período
recursal acessando a Área da Candidato.

12. Dos Requisitos para Posse
12.1

São requisitos necessários para o candidato, devidamente aprovado e classificado no Concurso homologado:

12.1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12, da Constituição Federal.
12.1.2 Ter até a data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos direitos Políticos
e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.
12.1.2.1 Ter até a data da posse, inscrição definitiva nos quadros da O.A.B – Ordem dos Advogados do Brasil afim de que possa ser investido(a)
no cargo de Assessor Jurídico.
12.1.2.2 Ter até a data da posse, inscrição definitiva nos quadros do C.R.C – Conselho Regional de Contabilidade que possa ser investido(a)
no cargo de Contador.
12.1.3 Estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF.
12.1.4 Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos para o Cargo
Público, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.
12.1.5 Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado "a bem do serviço público", mediante decisão transitada em julgado em
qualquer esfera governamental; não ter sido condenado por crime contra o patrimônio público ou administração pública, bem como não
registrar antecedentes criminais.
12.1.6 Não estar em exercício de Cargo Público, função ou emprego público, de acordo com o previsto nos incisos XVI e XVII do artigo 37 da
Constituição Federal, alterados pelas Emendas Constitucionais n° 19 e 20.
12.1.7 Não estar aposentado em decorrência de Cargo Público, função ou emprego público, de acordo com o previsto nos incisos XVI, XVII e
parágrafo 10 do artigo 37, da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n° 19 e 20.
12.1.8 Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, por meio de cópia simples e com a
apresentação do original, além dos documentos constantes no presente Edital relacionados ao Emprego Público disputado, os seguintes
documentos: Título Eleitoral e comprovante de votação na última eleição, ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o
Serviço Militar, CPF, Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, uma foto 3x4, declaração de não ocupar Emprego Público e
remunerado, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes
criminais, sob pena de perda do direito à vaga e à nomeação.
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12.1.9 Após a apresentação dos documentos previstos no item 13.1.8 e os títulos eventualmente relacionados ao Cargo Público, o candidato
aprovado passará por uma avaliação médica de forma a comprovar sua aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
emprego público.
12.1.10 O não atendimento dentro do prazo estipulado na convocação ou a manifestação por escrito de desistência implicará na exclusão
definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.
12.1.11 Os remanescentes formarão listagem onde poderão ser reaproveitados em caráter temporário por meio de edital próprio, dentro do
prazo de validade do Concurso Público, à medida que a vaga for disponibilizada na ocorrência de demissão, licenças saúde,
aposentadoria etc.

13.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1

A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Concurso Público,
estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.

13.2 A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados posteriormente,
eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas
esferas administrativa, cível e penal.
13.3

A SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME, bem como o órgão realizador do
presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao processo.

13.4

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI - SP reserva-se o direito de anular o Concurso Público, bem como o de adotar providências
que se fizerem necessárias para garantir a correção dos procedimentos a ele relativos ou dele decorrentes.

13.5

Os candidatos que deixarem a sala de provas para ir ao banheiro poderão ser revistados por detectores de metais na entrada e na
saída. A revista pode, ainda, ser realizada a qualquer momento nas salas e nos corredores dos locais de aplicação das provas, na
entrada e na saída do local de realização da prova objetiva.

13.6

Medidas adicionais de segurança que visem o interesse coletivo poderão ser aplicadas a qualquer momento pela organização do
Concurso Público, sem prévia comunicação.

13.7

O candidato que precisar de comprovante de comparecimento, deverá solicitar à Coordenação no dia da realização da prova.

13.8

Prescreverá em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final, o direito de ação contra quaisquer
atos relativos a este CONCURSO PÚBLICO.

13.9 Decorrido 02 (dois) anos da homologação do resultado final deste concurso público, e, não havendo óbice administrativo, judicial ou legal,
é facultada à empresa organizadora do certame a incineração dos cadernos das provas não retirados pelos interessados. Os demais
registros escritos e eletrônicos permanecerão arquivados na Câmara Municipal pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da
homologação.
13.10 O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço eletrônico, bem como seu endereço domiciliar para correspondência, junto ao
órgão realizador, após o resultado final.
13.11 A validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados da homologação final dos resultados, podendo haver
prorrogação por igual período, a critério da Administração.
13.12 Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por médicos especialmente
designados pelo Município e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.
13.13 EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS:
Consistirá na avaliação das condições físicas e psicológicas indispensáveis para o exercício das funções inerentes ao emprego público,
postulado pelo candidato, consistente em:
- Exames médicos laboratoriais e ambulatoriais;
Após avaliações e pareceres médicos conclusivos, considerado o convocado APTO ao exercício de suas funções, poderá iniciar suas
atividades.
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13.14 Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção
simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos
pela Lei Maior.
13.15 Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE
CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1.591 a 1.595 do Código Civil.
Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à homologação, o candidato
será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
13.16 Com as ressalvas do Edital, os prazos deste correm continuamente, inclusive sábados, domingos e feriados, do cômputo do termo
inicial até o termo final, sendo preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento
e para a apresentação de recursos e/ou de documentos após as datas estabelecidas.
13.17

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI/SP e a empresa organizadora não são responsáveis e nem assumem qualquer
responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ou alimentação dos candidatos, despesas afins, quando da realização das etapas
deste certame, nem se responsabilizam por perda ou extravio de documentos, pertences ou objetos, ocorridos no local de realização
das provas, nem por danos neles causados.

13.18 A PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI/SP e a empresa organizadora não se responsabilizam e expressamente não autorizam
quaisquer cursos, “cursinhos”, textos, apostilas e outros materiais impressos ou digitais a matérias deste Concurso Público ou ainda
por qualquer informação em seu nome, ou em face deste certame.
13.19 Visando cumprir os fins deste Edital fica a PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI/SP e a empresa organizadora expressamente
autorizadas pelos candidatos a procederem à divulgação de seus nomes, números de documentos e sua situação, bem como outros
dados que se façam necessários, junto ao certame pelos meios de publicidade previstos neste Edital ou outros que se façam
indispensáveis ao deslinde de qualquer situação.
13.20 Toda e qualquer comprovação de tempestividade dos recursos e documentações será feita através da área do candidato no site
www.spbrasilconcursos.com.br, atestando exclusivamente a entrega, sendo desconsiderados requerimentos ou recursos
intempestivos ou interpostos em desacordo com este Edital.
13.21 Após a homologação dos resultados, a empresa organizadora fica eximida e quitada de toda e qualquer responsabilização ou vinculação
ao candidato, sendo os demais atos de admissão, convocação e outros, todos a cargo exclusivo da PREFEITURA MUNICIPAL DE
POLONI/SP.
13.22 Não obstante as penalidades cabíveis, a SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME
poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades
na prova.
13.23 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e na Lei
Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI/SP e a empresa SPBRASIL
CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME
13.24 A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas provas, eliminarão o
candidato do Concurso Público.
13.25 Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes aos da data do presente Edital.

Poloni/SP, 16 de novembro de 2019.

ANTONIO JOSÉ PASSOS

Prefeito Municipal
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ANEXO I
CALENDÁRIO OFICIAL DO CONCURSO PÚBLICO

EVENTO
Publicação do Edital
Período de Inscrições
Publicação das inscrições e identificação do local de provas
Recurso das Inscrições

DATA
16/11/2019
17 de novembro de 2019 até às 23h59min do dia 10 de
dezembro de 2019
14/12/2019
15/12/2019 a 16/12/2019

Homologação das Inscrições e Convocação

21/12/2019

Prova Escrita

12/01/2020

Disponibilização do Gabarito Prova Objetiva

13/01/2020 após as 17h.

Recebimento do Recurso do Gabarito das Provas Objetiva

14/01/2020 a 15/01/2020

Resultado de Classificação Preliminar da Prova Objetiva

25/01/2020

Recebimento de Recurso do Resultado de Class. Preliminar
Prova Objetiva.

26/01/2020 a 27/01/2020

Convocação para Prova Prática para os cargos de Motorista,
Operador de Máquinas, Pedreiro e Merendeira

28/01/2020

Prova Prática para os cargos de Motorista, Operador de
Máquinas, Pedreiro e Merendeira

02/02/2020

Resultado de Classificação Preliminar da Prova Prática

08/02/2020

Recebimento de Recurso do Resultado de Class. Preliminar da
Prova Prática

09/02/2020 a 10/02/2020

Classificação Final

15/02/2020

Divulgação do Edital de Homologação

18/02/2020

OBS.: Cronograma previsto do Concurso Público poderá ser alterado. Os interessados deverão acompanhar o andamento do
Concurso Público pelo site www.spbrasilconcursos.com.br .
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ANEXO II - DAS AS ATRIBUIÇÕES
AGENTE DE APOIO II: Atendimento ao público; auxiliar em atividades desenvolvidas em unidades de saúde, educação, assistência social e
administrativa do município; recebimento e remessa de correspondência oficial; executa tarefas operando máquinas como calculadora,
copiadora, computador, e outras; auxiliar qualquer setor em tarefas de apoio técnico, operacional e assessoria; executa outras tarefas correlatas
que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
AUXILIAR DE SECRETARIA: Executa serviços de elaboração atas, ofícios, memorandos , cartas, certidões, atestados, declarações,
procuração; recebimento e remessa de correspondência oficial; organização de arquivos e documentos; atendimento ao público; efetua o
recebimento e expedição de documentos diversos; executa tarefas operando máquinas como calculadora, copiadora, computador, e outras;
executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
MENSALISTA: Proceder a limpeza de estradas retirando entulhos e terras, possibilitando o trânsito adequado de veículos, e o escoamento
adequado de águas pluviais; construir valetas no decorrer das estradas, de forma a viabilizar o escoamento de águas pluviais, de acordo com
as técnicas estabelecida. Auxiliar no trabalho de construção de pontes e mata-burros, conforme procedimentos determinados pela chefia
imediata; carpir estradas, ruas e calçadas de forma a preservar e conservar vias públicas, permitindo o acesso de veículos e pessoas; efetuar
a poda de árvores em vias urbanas possibilitando o acesso adequado, conforme o programa de arborização proposto; realizar o c orte de
árvores na área urbana e/ou rural, buscando preservar a segurança de munícipes ou mesmo viabilizar a construção de obras públicas; efetuar
a manutenção das ferramentas e equipamentos de uso no trabalho de acordo com as determinações e orientações da chefia imediata; auxiliar
no trabalho de construção civil, furando buracos, fazendo massas, concretos e transportando material para ser utilizado na obra; preparar
terrenos e canteiros para plantio de mudas e plantas em geral, conforme técnicas específicas; proceder a limpeza e manutenção de canteiros
e viveiros, efetuando a capina dos mesmos; realizar a adubação, irrigação e poda de plantas diversas, conforme orientação da chefia imediata;
preparar mudas para plantio, visando o reflorestamento e arborização do município; realizar a abertura de sepultura no cemitério; realizar a
carga e descarga de materiais diversos(lixo , entulho , material de construção , etc.) de caminhões; executar outras tarefas afins que lhe forem
atribuídas.
MERENDEIRA: Envolver-se em atividades de pré-preparo dos alimentos, dentro das normas de higiene e observando as regras de
conservação dos alimentos de acordo com o cardápio previamente estabelecido pela nutricionista; selecionar os gêneros alimentícios
observando a qualidade dos mesmos; executar e manter a limpeza e a ordem do ambiente e equipamentos, além de outras atividades afins e
atendendo as normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária. Quando o trabalho for realizado em creches, executar as atividades de lactário ,
quando solicitado , de acordo com os padrões estabelecidos; comunicar ao diretor da unidade a necessidade de reparos em utensílios e
equipamentos da cozinha; organizar e controlar o recebimento, estocagem, conservação e utilização dos gêneros alimentícios; organizar a
distribuição das refeições ás crianças; executar outras atribuições congêneres inerentes ao cargo respectivo.
MOTORISTA: Dirigir caminhões, ônibus, ambulância e outros veículos destinados ao transporte de passageiros, estudantes, cargas e pacientes
da Unidade Básica de Saúde; recolher veículos à garagem quando concluído o serviço do dia; manter os veículos em perfeitas condições de
funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos, que lhe forem confiados; providenciar no abastecimento de
combustível, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos, executar outras
tarefas correlatas. Executar suas atribuições congêneres inerentes ao cargo respectivo.
OPERADOR DE MAQUINAS: Opera máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de pá mecânica ou caçambas para escavar e
mover terras, pedras, areias, cascalho e outros matérias,: opera máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, etc; opera
equipamentos de drenagem para aprofundar e alargar leitos de rios ou extrair areia e cascalho; opera máquinas providas de lâminas para
nivelar solos na construção de edifícios, construção de estradas e outros serviço de terraplanagem, executa outras atividades correlatas
determinadas pelo superior imediato. Executar outras atribuições congêneres inerentes ao cargo respectivo.
PEDREIRO: Executar, trabalhos de alvenaria, muros, paredes, concretos, materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações,
processos e instrumentos pertinentes ao oficio, bem assim, outras obras afins e correlatas; II – verificar com o mestre de obras, características
do trabalho a realizar, examinando a planta e especificações, para orientar-se na escolha do material e forma de execução do trabalho; III preparar massas, misturando cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para obter a argamassa; IV - assentar tijolos
ou pedras, seguindo os desenhos e formas indicadas e unindo-os com argamassa para construir alicerces, levantar paredes, pilares, vigas,
degraus de escada e outras partes da construção; V - rebocar as estruturas construídas e proceder à aplicação de camadas de cimento ou
assentamento de ladrilhos, vergas ou material similar, utilizando processos apropriados, para revestir pisos e paredes; VI - construir bases de
concreto ou de outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de tubos para bueiros, postes de rede elétrica,
máquinas e para outros fins; VII - realizar trabalhos de manutenção de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos,
trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outras peças e bases danificadas, para reconstruir essas estruturas; VIII - primar pela
qualidade dos serviços executados; IX - velar pela guarda, conservação e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; X - guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular
andamento do serviço público; XI - apresentação de relatório e mestrais das atividades para análise; XII - executar outras tarefas da mesma
natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.

Página 13 de 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE POLO NI
Estado de São Paulo

CNPJ: 46.608.063/0001-026

ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(verificar composição das provas no item 5 do presente edital)

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não – literário, narrativo, descritivo e
argumentativo); interpretação e organização interna. 2. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos
e modos dos verbos em português. 3. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de
palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. 4. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. 5. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 6. Estilística:
figuras de linguagem.
Raciocínio Lógico: Raciocínio lógico, conhecimento com as quatro operações: soma subtração, multiplicação e divisão. Conhecimento de
operações com números inteiros, fracionários e decimais, regra de três simples e composta. Sistema métrico decimal: (comprimento, superfície,
volume, capacidade e massa). Conjuntos. Operações com números racionais, razão e proporção, porcentagem, juros simples. Potenciação e
radiciação. Progressão aritmética e geométrica, cálculo de perímetro e área de figuras planas. Cálculo de volume. Operações MDC e MMC.
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Equação de 1º.
Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, cultura, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, problemas ambientais, segurança,
globalização e ecologia e suas vinculações históricas, do Município, do Estado, do Brasil e no mundo. Aspectos históricos e geográficos do
Município de POLONI-SP: hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética e
trabalho. Constituição Federal, Constituição do Estado de São Paulo.
Conhecimentos Específicos de Agente de Apoio II: Técnicas de Comunicação; Qualidade no atendimento ao público; Formas de
atendimento ao público e ao telefone; Assiduidade; Disciplina na execução dos trabalhos; Relações Humanas no trabalho; Noções de Protocolo;
O Arquivo e as Técnicas de Arquivamento; Classificação da Correspondência; Redação e Documentos oficiais: formas de tratamento,
elaboração, organização e expedição de documentos oficiais como relatório, ofício, memorando, aviso, ata, atestado, declaração, despacho,
portaria, moção, pedido de providência, requerimento, circular e etc. Serviço Postal; Utilização da copiadora; Telefones úteis e de emergência;
Livro de registro de correspondência; Transferência de chamadas telefônicas em PABX; Uso do correio de voz; Imagem profissional; Sigilo
profissional; Conhecimentos Básicos em Microsoft Word 2010 e 365 e Microsoft Excel 2010 e 365 - Uso do Correio Eletrônico e da Internet. Lei
Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos de Mensalista: Noções básicas de relacionamento interpessoal; Ética; Cuidados na utilização e consumo de
água; Arrumação de prédios públicos; Procedimentos de limpeza, cuidados e agilidade; Noções sobre serviços de copa, jardinagem, lavanderia,
limpeza e conservação. Noções sobre segurança no exercício da função: utilização e manuseio de aparelhos elétricos; Noções Básicas sobre
EPI (Equipamentos de Proteção Individual); Noções sobre segurança no manuseio e transporte de materiais de limpeza; Normas básicas de
higiene; Noções sobre conservação: limpeza de salas, mesas, arquivos, armários, chão, banheiros; Conhecimentos de materiais e
equipamentos de limpeza; Noções de Segurança no Trabalho: acidentes e prevenção; Normas de segurança e proteção; Noções sobre
manuseio e utilização de equipamentos de proteção; Noções de Primeiros Socorro. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos de Merendeira: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente
de trabalho. Organização do local de trabalho; Noções básicas de preparação de alimentos; Coleta e armazenamento e tipos de recipientes;
Materiais utilizados na limpeza em geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; Guarda e conservação de
alimentos; Controle de Estoque de Material de Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de materiais de consumo, limpeza e gêneros
alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo. Noções básicas de limpeza. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos de Motorista: Código de Trânsito Brasileiro - Sistema Nacional de Trânsito. Normas gerais de circulação e
conduta: o trânsito, a via pública, passagem de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar, estacionar, classificação das vias públicas, velocidades
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permitidas (máxima e mínima) para as vias públicas. Regras fundamentais de trânsito. Sinalização. Pedestre e condutores não motorizados: o
cidadão, a educação para o trânsito, processo habilitação do condutor. Categorias de habilitação. Inclusão e mudança das categorias de
habilitação. IPVA, DPVAT. Penalidades. Infrações. Crimes de trânsito. Disposições finais e transitórias. Anexo I do CTB conceitos e definições.
Anexo II do CTB Sinalização. Direção defensiva: Conceito. Acidente evitável e acidente inevitável. Direção preventiva e corretiva. Causas de
acidentes: imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de acidentes. Tipos de colisão. Manobras de
marcha à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento. Força centrífuga e força centrípeta. Aquaplanagem ou hidroplanagem.
Equipamentos de segurança. Inspeção do veículo. Veículo: equipamentos e acessórios. Primeiros Socorros. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos de Operador de Máquinas: Moto niveladora. Pá carregadeira. Retro escavadeira. Trator de esteira. Trator de
pneu. Código de trânsito brasileiro: regras gerais de circulação; normas gerais de circulação e conduta; regra de preferência; Conversões;
Classificação de Vias; Legislação do Transito: Dos equipamentos obrigatórios; Dos documentos de porte obrigatório; Da Habilitação; Das
Infrações; Sinalização de trânsito: a Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Sinais de
Advertência; Placas de Indicação; Conhecimentos gerais da máquina: Operação. Preparativos para funcionamento da Máquina; Parada do
Motor; Painel de controle; Combustível, fluidos e lubrificantes; Compartimento do Operador; Principais controles de Operação; Controles da
caixa de mudanças; Instruções para o manejo da máquina. Manutenção e Lubrificação: Principais pontos de lubrificação; Tabelas de
manutenção periódica; Sistema de arrefecimento do motor; (radiador, correias, bomba d'água). Sistema de Combustível. Sistema Elétrico.
Sistema de Frenagem. Sistema de Lubrificação do Motor. Sistema de Purificação de ar do motor. Conhecimentos Práticos de Operação e
Manutenção da Máquina; Procedimentos de Segurança; Funcionamento Básico dos Motores; Direção; Freios. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos de Pedreiro: Noções básicas: nivelamento, alinhamento, esquadro, prumada, unidades de medida, argamassa,
concreto, traços. Leitura e interpretação de projetos. Materiais de construção. Ferramentas. Locação da obra. Escavação da obra. Fundação.
Parede. Acabamento. Equipamentos de Segurança para o Pedreiro. Normas de Segurança da Construção Civil. Noções de primeiros socorros.
Bibliografia referencial: Cartilha do Pedreiro – UNEB, 2010 (http://issuu.com/jonmedeiros/docs/cartilha_do_pedreiro_2-). Normas
regulamentadoras do MTE (http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm): NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual.
NR 17 – Ergonomia. NR 35 – Trabalho em altura. Utilização de equipamentos de proteção individual na área de atuação. Lei Orgânica do
Município.
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação e análise de textos. Coesão textual. Encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos. Divisão
silábica. Ortografia. Acentuação gráfica das palavras: regras básicas e regras especiais. Processos de formação das palavras. Classes de
palavras: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, conjunção, preposição, advérbio. Concordância verbal e concordância nominal. Regência
verbal e regência nominal. Crase. Sinais de pontuação. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Sentido próprio e sentido figurado das
palavras: a denotação e a conotação.
Tipos de Composição. Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares. Classes de palavras. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso
do hífen. O uso da Crase. Emprego dos Sinais de Pontuação. Interpretação e análise de textos.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Leitura e escrita dos números Reais. Operações com números Reais. Massa (grama, quilograma e tonelada),
capacidade (litro). Volume dos sólidos geométricos. Problemas envolvendo a nossa moeda, o real. Problemas de raciocínio lógico adequado
ao nível. Operações numéricas e resoluções de problemas. Conjuntos numéricos: propriedades e operações. Sistemas de medidas de tempo,
sistema métrico decimal. Equações do 1º grau e 2º grau. Razões e Proporções. Regra de três simples. Porcentagem. Juros simples. Média
aritmética simples. Funções do 1º e 2º graus. Áreas e Perímetros das figuras planas. Medidas de comprimento, tempo, massa, capacidade,
agrária, área e volume de sólidos geométricos. Relações métricas e trigonométricas no triangulo retângulo. Problemas envolvendo os itens do
programa.
Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, cultura, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, problemas ambientais, segurança,
globalização e ecologia e suas vinculações históricas, do Município, do Estado, do Brasil e no mundo. Aspectos históricos e geográficos do
Município de POLONI-SP: hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética e
trabalho. Constituição Federal, Constituição do Estado de São Paulo.
Conhecimentos Específicos de Auxiliar de Secretaria: Arquivo e sua documentação: organização de um arquivo; técnicas e métodos de
arquivamento; modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros informatizados; elaboração de relatórios e registros. Noções
de tipos de organização. Noções de estoque. Noções básicas de estatística. Rotinas de pessoal. Rotinas de compras. Rotinas administrativas
e de escritório. Cadastro e licitações. Rotinas das áreas administrativa e financeira. Organismos e autarquias públicas. Noções de Administração
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Pública. Noções sobre funcionamento dos bancos e cartórios. Gestão da qualidade: análise de melhoria de processos. Gerenciamento e gestão
de equipes. Elaboração e manutenção de banco de dados. Ética profissional e sigilo profissional. Uso de equipamentos de escritório. Qualidade
no atendimento ao público interno e externo. Comunicação telefônica. Meios de Comunicação. Correspondência empresarial e oficial. Formas
de tratamento. Abreviações. Documentos. Agenda. Windows 7, 8 e 10: Componentes da Área de Trabalho; Componentes das Janelas;
Configuração do Painel de Controle; Área de Transferência; Executando uma Aplicação; Gerenciamento de Arquivos no Windows Explorer;
Gerenciamento de Pastas no Windows Explorer; Gerenciamento de Lixeira; Formatação e Cópia de Discos; Calculadora; Bloco de Notas; Paint;
Utilização da Ajuda; Sistema de Menus; Atalhos e Ícones. Excel 2010/2012/2016: Atalhos e Barra de Ferramentas; Formatação de Dados;
Seleção de Células; Fórmulas e Expressões Matemáticas; Referências Absolutas e Relativas; Intervalos Nomeados; Formatação Condicional;
Funções de Usuário; Gerenciamento de Arquivos; Impressão; Vínculos entre Planilhas; Proteção e Ocultação de Células; Gráficos. Word
2003/2007: Atalhos e Barra de Ferramentas; Modos de Seleção de Texto; Formatação de Fonte; Formatação de Parágrafo; Inserção de
Símbolos, Figuras, Arquivos; Bordas; Marcadores e Numeração; Tabulação; Quebras; Texto em Colunas; Tabelas; Modos de Visualização;
Cabeçalho e Rodapé; Numeração de Páginas; Mala Direta; Índices; Verificação Ortográfica; Localização e Substituição de Texto; Impressão;
Modelos. Lei Orgânica do Município.
(*) A sugestão bibliográfica destina-se a orientar os candidatos. Outras bibliografias, dentro do programa, também poderão ser
utilizadas.
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ANEXO IV – DA PROVA PRÁTICA
Instruções sobre a PROVA PRÁTICA para os candidatos aos cargos de Motorista, Merendeira, Operador de Máquinas e Pedreiro, fica
determinado que:
1) A prova prática será avaliada de "0" (zero) a "100" (cem) pontos e terá como critério de avaliação a "Capacidade Técnica" e o "Grau de
Agilidade".
2) A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e utensílios empregados no
desenvolvimento de tarefas propostas.
3) A agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, sendo estas extraídas do conteúdo
programático descrito no presente Edital.
4) Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova prática.
5) O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será desclassificado do Processo Seletivo.
5) Não haverá reaplicação das provas.
6) A prova só será realizada em instalações oficiais do município.
7) Os demais esclarecimentos necessários serão fornecidos antes da prova e no edital de convocação.
8) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso Público.
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