Prefeitura Municipal de Sertãozinho
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013
Edital de Abertura
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, Estado de São Paulo, através de seu
Secretário, torna público que fará realizar Seleção Simplificada Pública, para a contratação temporária de profissionais para
desempenharem funções junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e junto à Secretaria de Indústria, Comércio,
Abastecimento e Relações do Trabalho, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e do Artigo 1º., § 1º.,
incisos V e VII da Lei Municipal Complementar nº 181, de 31 de Janeiro de 2006, para atender ao Convênio celebrado em
03/07/2008 entre o Estado de São Paulo, representado pela Secretaria de Gestão Pública, a Companhia de Processamento de
Dados do Estado de São Paulo-PRODESP e o Município de Sertãozinho, objetivando a instalação e o funcionamento de Posto
do ACESSA SÃO PAULO , para atender ao Programa de inclusão Digital - Telecentro Comunitário de Cruz das Posses e ao
Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, por intermédio da
Coordenação Estadual do SINE-São Paulo , sendo intervenientes a Comissão Estadual de Emprego e a Comissão Municipal
de Emprego de Sertãozinho junto ao PAT-Posto de Atendimento ao Trabalhador e ainda substituição temporária de servidor
efetivo.
Estabelece ainda as presentes instruções especiais que regularão todo o processo de seleção ora instaurado.
1-

Dos Cargos

1.1Os cargos, a remuneração, jornada de trabalho semanal, escolaridade e exigências são os especificados no quadro
abaixo:

Código

Cargos

Vagas

Carga Horária
Semanal

Salário
Base
R$

Escolaridade e
Exigências
Ensino Fundamental
Completo

R$ 9,65

Ensino Médio Completo
e Conhecimentos de
Informática

R$ 9,65

1

Auxiliar de
Desenvolvimento
Escolar

50

44 horas

850,61

2

Escriturário

7

40 horas

1.431,29

Taxa de
Inscrição R$

1.2A descrição sumária das atividades é a constante do Anexo I do presente Edital.
1.3O candidato contratado poderá, se necessário, prestar serviços no Distrito de Cruz das Posses. A jornada de trabalho
será fundamentada pela Lei nr. 3.356, de 31/08/98 que instituiu o regime de compensação de horários de trabalho, dos
Servidores Públicos Municipais de Sertãozinho.
1.4As 07 (SETE) vagas de Escriturário serão lotadas conforme abaixo e conforme convocação oportuna pelo setor
competente:
•
02 vagas no ACESSA SÃO PAULO – Rua Sebastião Sampaio nr. 1489 - centro
•
01 vaga no TELECENTRO COMUNITÁRIO – Rua Tenente Isaias nr. 872 – Distrito de Cruz das Posses
•
02 vagas no PAT-Posto de Atendimento ao Trabalhador – Rua Epitácio Pessoa nr. 1429, centro.
•
02 vagas na Secretaria da Indústria – Rua Aprígio de Araújo nr. 864, centro.
1.5As vagas de Auxiliar de Desenvolvimento Escolar serão lotadas nas diversas unidades escolares do município.
1.6Haverá reserva de vagas para portadores de necessidades especiais, conforme percentual previsto no

Decreto nº 3.298/99 e da Lei Municipal nº 199, de 30 de outubro de 2007.

2-

Das Inscrições

Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se de modo a recolher o valor da taxa de
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o cargo em questão.
2.1As inscrições serão realizadas nos dias 16 a 22 de janeiro de 2013, no horário das 09:00 às 17:00 horas , na
Central de Atendimento da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Barão do Rio Branco nr.1618 – Centro, nesta cidade, onde
o interessado receberá um protocolo de inscrição, que deverá ser apresentado no dia da prova.
2.2•

Para inscrever-se o candidato deverá entregar :
Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada, que deverá ser impressa da página na internet
www.sertaozinho.sp.gov.br ; e também estará disponível no local de inscrições.
Rua Aprígio de Araújo, 837 – centro CEP. 14160-030
Fone: 16 3946-3000
Fax: 16 3942-2365
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•

cópia de documento de identidade – são considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Públicas, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações
Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade como, por
exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira
Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/1997);
•
Será permitida a inscrição por procuração, mediante entrega do original da mesma, acompanhada de cópia
autenticada do documento de identidade do candidato e apresentação da identidade do procurador.
•
Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, que ficará retida.
•
Na procuração particular não há necessidade de reconhecimento de firma. O candidato ou seu procurador é
responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, arcando o candidato com as consequências de
eventuais erros no preenchimento daquele documento.
2.3- Efetuar o pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição, em dinheiro, em qualquer estabelecimento
bancário, conforme segue:
•
Valor: R$ 9,65 (nove reais e sessenta e cinco centavos) , conforme Art.1º do Decreto nr. 5.747 de 27/12/12;
•
O candidato deverá comparecer na Central de Atendimento, onde receberá um boleto bancário, em 03 vias, que ,
após quitado no banco, será entregue, na própria Central, juntamente com a ficha de inscrição devidamente
preenchida e cópia do documento de identidade;
•
A efetivação da inscrição dar-se-á por meio da comprovação deste pagamento da taxa de inscrição;
•
Não haverá devolução, da importância paga, mesmo que efetuada a mais, nem isenção parcial ou integral de
pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado;
•
A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo não se realizar, sendo que a
responsabilidade da devolução recairá sobre a Prefeitura Municipal;
•
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital,
em relação às quais não poderá alegar desconhecimento e ele será responsável por qualquer erro, rasura ou
omissão, bem como pelas informações prestadas no requerimento de inscrição realizada..
3-

DAS PROVAS

3.1O processo seletivo constará de Provas Objetivas que versarão sobre conhecimentos de Língua Portuguesa,
Matemática e Informática, sendo que cada cargo terá uma combinação de provas conforme a seguir:
Nomenclatura do Cargo

Auxiliar de Desenvolvimento
Escolar
Escriturário

Provas
15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 15 (quinze) questões de
Matemática .
12 (doze) questões de Língua Portuguesa, 12 (doze) questões de
Matemática, e 06 (seis) questões de Informática .

3.1.1- As Provas de Língua Portuguesa e Matemática visam aferir as noções básicas relacionadas diretamente com
a escolaridade exigida dos cargos públicos;
3.1.2- As Provas de Conhecimentos de Informática visam aferir as noções relacionadas à utilização de Computador;
3.2O programa das provas é o constante do Anexo II - Programa de Provas que integra este Edital e estará à disposição
dos candidatos no endereço eletrônico www.sertaozinho.sp.gov.br.

4DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
4.1Desde que não haja qualquer acontecimento imprevisto, as provas objetivas serão realizadas na data indicada no
Anexo III - Cronograma de Execução em local e horário a ser oportunamente divulgado através do “Jornal Oficial do Município”,
através
de
afixação,
na
Prefeitura
Municipal
e
em
caráter
informativo,
no
endereço
eletrônico
www.sertaozinho.sp.gov.br.
4.1.1- Só será permitida a participação do candidato na prova na respectiva data, horário e no local constante no
Edital de Convocação para a prestação das provas objetivas.
4.2É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no
horário determinado.
4.3Por justo motivo, a critério da Comissão Organizadora, a realização de uma ou mais provas do presente processo
seletivo poderá ser adiada ou anulada, sem a necessidade de prévio aviso, devendo, no entanto, ser comunicado aos
Rua Aprígio de Araújo, 837 – centro CEP. 14160-030
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candidatos por novo Edital as novas datas em que se realizarão as provas.
4.4Na data prevista para a realização das provas objetivas os candidatos deverão apresentar-se, no mínimo, 30 (trinta)
minutos antes do horário determinado para o início das provas, sendo que não serão admitidos nos locais de prova os
candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para o início dos exames.
4.5O ingresso nos locais de prova será permitido apenas aos candidatos que apresentarem o Protocolo de Inscrição,
acompanhado de documento hábil de identificação com foto, não sendo aceitos crachás, identidade funcional, título de eleitor e
outros não admitidos oficialmente como documento hábil de identificação.
4.5.1 - São considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas
pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia
Militar; Cédula de Identidade para estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de
Classes que por Lei Federal valem como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, CRA,
CRB, CRM, OAB, etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com
fotografia nos termos da Lei nº 9.503/97).
4.5.2 - Não será admitido na sala de prova o candidato que não estiver de posse dos documentos hábeis previstos no
item anterior.
4.5.3 - Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar nas Listas de Presença, mas este
tiver em seu poder o respectivo comprovante de pagamento efetuado nos moldes previstos neste Edital, o candidato
poderá realizar a prova através do procedimento de inclusão, devendo, para tanto, preencher formulário específico no
dia da realização das provas objetivas.
4.5.4 - A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da
referida regularidade, por apreciação da Comissão Fiscalizadora.
4.5.5 - Constatada a irregularidade da inscrição a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem direito
a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
4.6 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização das provas, documento de identidade
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência com data de
validade atualizada, bem como apresentar a Comissão Fiscalizadora o documento original após a nova emissão.
4.7 O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas munido de documento oficial com foto,
comprovante de Inscrição devidamente pago, caneta esferográfica azul, lápis preto nº 2 e borracha.
4.8 A inviolabilidade das provas será comprovada no posto de execução, no momento do rompimento do lacre dos
malotes na presença dos candidatos.
4.9 Durante a execução das provas não será permitida consulta a nenhuma espécie de legislação, livro, revista ou folheto,
bem como o uso de máquina calculadora, telefone celular, pager ou qualquer outro meio de comunicação ou consulta, como
também não será admitida comunicação entre os candidatos.
4.10 -

O tempo máximo de duração da prova objetiva será de 3 (três) horas.

4.11 - O candidato deverá assinalar suas respostas na prova objetiva e marcá-las no Cartão de Respostas, que será o único
documento válido para a correção , que lhe será entregue no início da prova.
4.11.1 - Somente serão permitidos assinalamentos no Cartão de Respostas feitos pelo próprio candidato, vedada
qualquer colaboração ou participação de terceiros, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial
para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal.
4.11.2 - Na correção do Cartão de Respostas será atribuída nota zero às questões que forem assinaladas
incorretamente, rasuradas, que estiverem com mais de uma opção assinalada ou em branco.
4.11.3 - Sob nenhuma hipótese haverá a substituição do Cartão de Respostas, sendo da responsabilidade exclusiva
do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
4.12 - No decorrer da prova se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de
alguma questão, ou constatar que não esteja prevista no programa de provas, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala
que, consultada a coordenação, encaminhará solução imediata ou anotará na folha de ocorrências para posterior análise da
banca examinadora.
4.12.1 - Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos,
independentemente da formulação dos recursos.
4.13 - O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação de provas depois de transcorrida, no
mínimo, 01 (uma) hora de seu início.
4.13.1 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de fiscal.
Rua Aprígio de Araújo, 837 – centro CEP. 14160-030
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4.13.2 - Ao terminar a prova o candidato deverá entregar ao fiscal o Cartão de Respostas devidamente preenchido,
podendo, no entanto, levar o caderno de questões.
4.13.3 - Os três últimos candidatos deverão permanecer juntos na sala, sendo somente liberados quando o último
deles tiver concluído a prova.
4.13.4 - O candidato deve se retirar do recinto ao término da prova.
4.14 - Não haverá segunda chamada ou repetição da prova objetiva, importando a ausência ou atraso do candidato na sua
eliminação, seja qual for o motivo alegado.
4.15 - Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de
afastamento do candidato da sala de prova, excetuando-se os casos previstos em lei, previamente solicitados nos termos do
presente Edital.

5-

DO JULGAMENTO DAS PROVAS

5.1O Processo Seletivo constará de provas objetivas , de caráter classificatório, conforme conteúdo e número de
questões especificados no item 4.1, com cada questão possuindo 04 (quatro) alternativas diferentes e somente 01 (uma)
correta, variando a composição das provas.
5.2-

As provas serão avaliadas numa escala de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) pontos.

6-

DA CLASSIFICAÇÃO

6.1-

Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final.
6.1.1- A nota final dos candidatos será obtida através da seguinte fórmula:
NA X 100 = NF
NQ
Legenda:
NA
NQ
NF

= Número de acertos
= Número de questões
= Nota Final

6.2-

Na hipótese de igualdade de nota terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
6.2.1- for mais idoso;
6.2.2- tiver maior número de filhos menores de 18 anos ou inválidos sob sua dependência;
6.2.3- for casado.

7-

DOS RESULTADOS E RECURSOS

7.1O gabarito oficial das provas objetivas será divulgado, no primeiro dia útil após o dia da realização das provas
objetivas, por meio de publicação no endereço eletrônico www.sertaozinho.sp.gov.br.
7.2Caberão recursos quanto a: publicação dos editais, aplicação das provas, referente à formulação das questões,
publicação de gabaritos, sendo contra erros ou omissões, classificação e notas obtidas e publicação do resultado final,
conforme cronograma do anexo III, devendo o pedido ser assinado e protocolado pelo candidato na Central de Atendimento de
Sertãozinho, localizada à Rua Barão do Rio Branco, 1618 – Centro, Sertãozinho – SP, o qual será analisado e referendado pela
Comissão Organizadora.
7.2.1- No caso do recurso ser contra a aplicação da prova, ou gabarito, este deverá ser devidamente
fundamentado, incluindo bibliografia pesquisada, deverá conter todos os dados que informem a identidade do
candidato recorrente, cargo e seu número de inscrição.
7.2.2- Será rejeitado o recurso que:
a-)
estiver incompleto;
b-)
não apresentar argumentação lógica e consistente;
c-)
for protocolado fora do prazo;
d-)
for encaminhado via fax, via postal, via internet e/ou correio eletrônico ou protocolado em endereço diferente
do estabelecido.
7.2.3- Será admitido ao candidato apresentar recurso sobre o mesmo fato apenas uma vez, o qual poderá abranger
Rua Aprígio de Araújo, 837 – centro CEP. 14160-030
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uma ou mais questões relativamente ao seu conteúdo, sendo automaticamente desconsiderados os recursos de igual
teor interpostos pelo mesmo candidato.
7.2.4- Caso o recurso for considerado procedente e houver alteração no gabarito oficial, todas as provas objetivas
que contenham a mesma questão serão corrigidas novamente.
7.3O resultado com a classificação final do processo seletivo será publicado oficialmente no “Jornal Oficial do Município”,
através
de
afixação,
na
Prefeitura
Municipal
e
em
caráter
informativo,
no
endereço
eletrônico
www.sertaozinho.sp.gov.br.
7.4-

Os recursos deverão ser apresentados conforme modelo disposto no Anexo IV – Modelo de Recurso.

7.5-

Os recursos intempestivos serão desconsiderados.

7.6Os candidatos tomarão ciência quanto ao deferimento ou indeferimento do recurso, por meio de Edital, através do
endereço eletrônico www.sertaozinho.sp.gov.br, sendo que não será encaminhada qualquer resposta via fax, e-mail,
postal ou por telefone.
7.7-

A decisão da Comissão Organizadora em relação à análise de recursos terá caráter irrevogável.

8-

DA CONTRATAÇÃO – Requisitos

8.1O candidato deverá possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e dos pré-requisitos constantes neste
documento, e apresentá-los dentro do prazo legal, bem como os seguintes documentos, como condição para seu exercício:
8.2.1- Cópia reprográfica do título de eleitor, certificado de reservista (sexo masculino), cédula de identidade, CPF,
inscrição do PIS/PASEP, certidão de nascimento ou casamento;
8.2.2- Certidão negativa de antecedentes criminais;
8.2.3- 01 foto 3x4 recente.
8.2O candidato que, na data da contratação, não reunir os requisitos aqui enumerados perderá o direito à contratação
objeto deste Processo.
8.2.1- Ser brasileiro e se estrangeiro atender aos requisitos legais previstos no art. 12 da Constituição Federal ;
8.2.2- Ter 18 (dezoito) anos completos até a data de entrega dos documentos para contratação ou ser emancipado
legalmente;
8.2.3- Preencher os requisitos, na data de entrega dos documentos para contratação, para o Cargo a que concorre;
8.2.4- Estar quite com as obrigações militares, quando for o caso;
8.2.5- Estar em gozo de seus direitos civis, políticos e eleitorais;
8.2.6- Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência física ou mental incompatível com o
exercício das funções atinentes ao Cargo a que concorre;
8.2.7- Não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço
público;
8.2.8- Não ter antecedentes criminais, que impeçam a nomeação;
8.2.9- Não estar com idade de aposentadoria compulsória, ou seja, 70 anos.
8.2.10- Não ter, anteriormente, contrato de trabalho com o Poder Público rescindido por justa causa de ter sido
demitido a bem do serviço público.
8.2.11- Não registrar crime contra a Administração Pública.

9-

DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

O regime de contratação será de Estatutário, de caráter temporário, ficando os contratados vinculados ao regime Geral da
Previdência Social (INSS)

10DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO
O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade e conveniência da
municipalidade.
11-

DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

O presente processo seletivo terá validade de 01 (UM) ano, cujo prazo será contado a partir da
ADMINISTRATIVO que HOMOLOGAR a classificação dos habilitados.
Rua Aprígio de Araújo, 837 – centro CEP. 14160-030
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12-

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o
candidato do certame, anulando-se todos os atos decorrentes, não eximindo o candidato de responsabilidade civil, penal e
administrativa.
12.2A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do
Processo Seletivo Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
12.3-

Integram este Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Descrição dos Cargos;
Anexo II - Programa de Provas;
Anexo III - Cronograma;
Anexo IV - Modelo de Formulário de Recursos.

Sertãozinho, 16 de Janeiro de 2013.

Dr. LUIZ GALVÃO CHAIM
Secretário de Administração

−
−

−

Afixado em lugar de costume, na data supra.
Publicado pelo “Jornal Oficial” do município
Publicado pelo site: www.sertaozinho.sp.gov.br
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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013
ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
ESCRITURÁRIO
Descrição Sumária
. Executa serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, como a classificação de documentos e
correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, arquivo, digitação em geral e atendimento
ao público.
Descrição Detalhada
. Digita documentos como: cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às exigências
de padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas administrativas.
. Recepciona pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as
informações desejadas.
. Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto, em ordem alfabética,
visando à agilização de informações.
. Efetua controles relativamente complexos, envolvendo interpretação e comparação de dois ou mais dados: conferência de
cálculos de licitações, controle de férias, controle contábil e/ou outros tipos similares de controle, para cumprimento das
necessidades administrativas.
. Efetua cálculos utilizando fórmulas e envolvendo dados comparativos: cálculos de áreas, metragens de muros e passeios,
cálculos de juros de mora, correção monetária e outros.
. Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotinas ou prestando informações relativas
aos serviços executados.
. Recebe e transmite fax.
. Controla o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a finalidade de encaminhá-la
ou despachá-la para as pessoas interessadas.
. Redige memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões estabelecidos para assegurar o
funcionamento do sistema de comunicação administrativa.
. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Médio completo.
Experiência: processador de textos, planilhas eletrônica e gerenciador de banco de dados

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
Descrição sintética: Compreende as funções que se destinam a executar, sob orientação, atividades auxiliares e de apoio nas
creches e unidades de educação escolar, promovendo atividades recreativas e zelando pela higiene, segurança e saúde das
crianças, ensinando e cuidando de alunos de acordo com a faixa etária; orientando ações diárias nos cuidados de higiene,
alimentação e saúde e estimulando atividades lúdicas em salas de aulas e atividades recreativas nos demais departamentos
da unidade escolar.
.
Atribuições típicas: Promover, nos horários determinados, a higiene corporal e bucal das crianças, dando banho, trocando
fraldas e roupas, entre outras ações, relacionadas aos serviços de creche e unidades de educação escolar; Auxiliar na
distribuição de merenda, orientando as crianças quanto ao hábito correto de comportar-se durante as refeições; Alimentar as
crianças de acordo com a faixa etária e conforme orientação recebida; Promover atividades recreativas conforme a faixa etária,
a fim de despertar e desenvolver comportamento sadio, social e criativo entre as crianças; Acompanhar e cuidar das crianças,
durante sua permanência nas creches e unidades escolares, proporcionando-lhes um ambiente tranquilo, afetuoso e seguro,
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bem como lhes prestando assistência e orientação quanto à higiene, saúde e educação; Observar e cumprir os horários,
normas e recomendações determinadas pela direção; Reunir-se periodicamente com a direção das unidades de educação e
com os profissionais de educação para o planejamento de atividades e discussão de problemas; Zelar pelo material sob sua
responsabilidade, bem como confeccionar materiais destinados à recreação e decoração do local de trabalho; Executar tarefas
de apoio sempre que solicitado pela direção das unidades escolares; Observar a entrada e a saída das crianças nas creches e
unidades escolares nos diferentes turnos, objetivando preservar a ordem e organização escolar; Participar de cursos de
treinamento, de forma a aperfeiçoar seu desempenho profissional; Manter limpo e arrumado o local de trabalho orientando e/ou
executando a limpeza das salas, brinquedos, materiais e utensílios utilizados, arrumando e/ou orientando a arrumação dos
brinquedos e dos móveis; Zelar pela segurança das crianças; Acompanhar crianças com necessidades especiais, atendendo
ao disposto na lei da inclusão; Executar outras atribuições afins.
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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013
ANEXO II – PROGRAMA DE PROVAS
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado
das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Obs. Já serão
utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 29/09/08.
MATEMÁTICA
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: Operações e
propriedades. Noções de geometria: forma, perímetro, área. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

ESCRITURÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado
das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Colocação pronominal. Crase. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n.
6.583 de 29/09/08.
MATEMÁTICA
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de
três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word
2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores
simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas,
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de
dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e
rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação,
animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de
arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.
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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013

ANEXO III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Período das Inscrições

16 a 22 de janeiro de 2013

Divulgação da relação de candidatos inscritos; lista de
inscrições indeferidas, quando houver e Convocação para
Provas Objetivas

30 de janeiro de 2013

Realização das Provas Objetivas

02 de fevereiro de 2013

Divulgação de Gabarito das Provas Objetivas (Só na internet)

04 de fevereiro de 2013

Prazo de recursos com relação ao gabarito

04 e 05 de fevereiro de 2013

Resposta dos recursos dos gabaritos e Publicação do
Resultado Preliminar das Provas Objetivas
Prazo de recursos com relação ao Resultado Preliminar das
Provas Objetivas
Divulgação da Classificação Final, Homologação do Processo
Seletivo e Convocação dos Aprovados

06 de fevereiro de 2013
07 e 08 de fevereiro de 2013
13 de fevereiro de 2013
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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013
ANEXO III – RECURSO
Nr. de Protocolo:_____________
Candidato:

Inscrição:

Cargo Pretendido:
Modalidade do Recurso
Contra Gabarito/Questão de Prova Objetiva

Outros Motivos

Contra Resultado de Prova (Revisão de Nota)

Justificativa:

Assinatura:
Deferimento
SIM

NÃO

......................................................................................
assinatura/carimbo
….......................................................................destaque aqui.......................................................................................................
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013
RECURSO
Nr. de Protocolo:______________
Candidato:

Inscrição:

Responsável:

............................................................................................................................................
nome legível
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