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CÂMARAMUNICIPALDECAIRU/BAHIA
EDITALDECONCURSOPUBLICO01/2013
EDITALDEABERTURA





O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIRU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Municipal nº 408/2013, e nas demais leis que regem a
espécie, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, bem como as
normas contidas neste Edital, TORNA PÚBLICO, que estarão abertas as inscrições do CONCURSO PÚBLICO DE
PROVASETÍTULOSPARAOPROVIMENTODECARGOSdoquadroefetivodaCÂMARAMUNICIPALDECAIRU,Estado
daBahia,alémdasquesurgiremduranteoprazodevalidadedocertame.OConcursoPúblicoseráregidoporeste
EditalepelosprincípiosgeraisdoDireitoqueregemamatéria.Oconcursopúblicoseráplanejadoeexecutadopela
SEPRODͲSERVIÇODEPROCESSAMENTODEDADOS.

1. DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela SEPROD – Serviço de
ProcessamentodeDados,comsedeaRuaMarechalBittencourt,401,CEP48010Ͳ410,AlagoinhasͲBahia,site
www.seprod.com.brecorreioeletrônicocontato@seprod.com.br.
AseleçãodestinaͲseaoprovimentodevagasexistentesnosquadrosdeservidoresdaCâmaraMunicipalde
Cairu,deacordocomoAnexoIIe,ainda,asquesurgiremnodecorrerdoprazodevalidadedoConcurso,que
será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogável por igual período, a contar da data de homologação do
certame,acritériodaadministraçãodaCâmaraMunicipaldeCairu.
A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exame para aferir conhecimentos e
habilidades, mediante aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os
cargos,provaprática,decarátereliminatório,paraocargodeMOTORISTA.
AconvocaçãoparaasvagasinformadasnoAnexoIIdesteEditalseráfeitadeacordocomasnecessidadesea
conveniênciadaCâmaraMunicipaldeCairu.
OsrequisitosparainvestiduranocargoesuasatribuiçõesestãorelacionadosnoAnexoIIdesteEdital.
OconteúdoprogramáticodaprovaobjetivaencontraͲsenoAnexoIdesteEdital.
Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
provas.OcandidatodeveráobservarrigorosamenteasformasdedivulgaçãoestabelecidasnesteEdital.


2. DASINSCRIÇÕES

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

SomenteseráadmitidaainscriçãoviaInternet,noendereçoeletrônicohttp://www.seprod.com.br,solicitada
noperíodode08a22dejaneirode2014,podendoserrealizadasatéàs23:59hdoúltimodiaprevistoparao
términodasinscrições,observadoohoráriolocal.
O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, ler e aceitar o conteúdo do Edital e transmitir os
dadospelaInternet.Deveráaindaimprimiroboletoparaopagamentodataxadeinscrição.
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 23 de janeiro de 2014, em toda a rede
bancária.
A SEPROD e a CÂMARA MUNICIPAL DE CAIRU não se responsabilizarão pela solicitação de inscrição via
Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamentodaslinhasdecomunicação,bemcomooutrosfatoresdeordemtécnicaqueimpossibilitem
atransferênciadedados;
A partir do dia 31 de janeiro de 2014 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico
www.seprod.com.br,seosdadosdainscriçãoefetuadaviaInternetforamconfirmados.Emcasonegativo,o
1


Este documento possui segurança de inviolabilidade de autoria, hora e data, garantidas pelas autoridades certificadoras AC/Serasa e Secretaria da
Receita Federal, da ICP Brasil e Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional, cuja autenticidade pode ser
comprovada no campo de assinatura do documento eletrônico.

Quarta-feira, 08 de Janeiro de 2014 • Edição n° 194

candidatodeveráentraremcontatocomaSEPRODpelonúmero(75)3422Ͳ3042,nohoráriocomercialpara
verificaroocorrido.

DASOLICITAÇÃODEISENÇÃODATAXADEINSCRIÇÃO

2.6. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e
comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do
DecretoFederalnº.6.593,de02deoutubrode2008.
2.7. Farájusàisençãodepagamentodataxadeinscriçãoocandidatoeconomicamentehipossuficientequeestiver
inscritonoCadastroÚnicoparaProgramasSociaisdoGovernoFederal–CadÚnicoeformembrodefamíliade
baixarenda,assimcompreendidaaquelaquepossuarendapercapitadeatémeiosaláriomínimoouaquela
quepossuarendafamiliarmensaldeaté03(três)saláriosmínimos,nostermosdoDecretoFederalnº.6.135,
de26dejunhode2007.
2.8. O candidato que requerer a isenção deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em
conformidade com os que foram originalmente informados aoórgão de Assistência Social de seu Município
responsávelpelocadastramentodefamíliasnoCadÚnico,mesmoqueatualmenteestesestejamdivergentes
ouquetenhamsidoalteradosnosúltimos45(quarentaecinco)dias,emvirtudedodecursodetempopara
atualizaçãodobancodedadosdoCadÚnicoanívelnacional.
2.9. A isenção tratada no subitem 2.6. deste Edital poderá ser solicitada somente do dia 08 e 09 de janeiro de
2014,pormeiodasolicitaçãodeinscriçãonopostodeinscrições,localizadonaSededaCâmara,situadaàRua
BarãoHomemdeMelonº09ͲCentroͲ(CEP)45420Ͳ000–CairuͲBA,devendoocandidato,obrigatoriamente,
indicaroseuNúmerodeIdentificaçãoSocialͲNIS,atribuídopeloCadÚnico,bemcomodeclararͲsemembro
de família de baixa renda, ser beneficiário (a) de um dos programas do Governo Federal e apresentar os
seguintesdocumentos:

x NúmerodoNIS;
x Xeroxdeidentidade;
x Comprovantedeáguaeluz;
x Comprovantederesidência;
x Comprovantederendadafamília;
x Certidãodenascimentodo(s)filho(s)(setiver).


2.10. ASEPRODconsultaráoórgãogestordoCadÚnico,afimdeverificaraveracidadedasinformaçõesprestadas
pelo candidato que requerer a isenção na condição de hipossuficiente. As informações prestadas no
Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, bem como os documentos encaminhados, serão de inteira
responsabilidadedocandidato,podendorespondereste,aqualquermomento,porcrimecontraafépública,
oqueacarretaránasuaeliminaçãodoConcursoPúblicoeexoneraçãodocargo.
2.11. A declaração falsa sujeitará o candidato à s sanções previstas em lei, aplicandoͲse, ainda, o disposto no
parágrafoúnicodoartigo10doDecretoFederalnº.83.936,de06desetembrode1979.
2.12. Osimplespreenchimentodosdadosnecessáriosparaasolicitaçãodaisençãodetaxadeinscrição,durantea
inscrição, não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de inscrição, a qual estará sujeita à
análise e deferimento da solicitação por parte da SEPROD e da Comissão Especial de Concurso Publico,
conformeocaso.
2.13. Nãoserãoaceitos,apósarealizaçãodopedido,acréscimosoualteraçõesdasinformaçõesprestadas.
2.14. Nãoserádeferidasolicitaçãodeisençãodepagamentodetaxadeinscriçãoviacorreioouviafax.
2.15. O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou a
solicitaçãoapresentadaforadoperíodofixadoimplicaráaeliminaçãoautomáticadoprocessodeisenção.
2.16. O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 17 de janeiro de
2014,pelaInternet,noendereçoeletrônicodaSEPROD(www.seprod.com.br).
2.17. Ocandidatocujorequerimentodeisençãodepagamentodataxadeinscriçãoforindeferidopoderáinterpor
recursonodiaútilsubsequenteaodadivulgaçãodoresultadodaanálisedospedidos,medianterequerimento
dirigidoàSEPRODviafax(75Ͳ3422Ͳ3042)ouviacorreioeletrônico(contato@seprod.com.br).
2.18. O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá acessar o site
www.seprod.com.br, até às 23h59min do dia 22 de janeiro de 2014, realizar uma nova Inscrição, gerar o
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2.19.
2.20.

2.21.
2.22.

boletobancárioeefetuaropagamentoatéoseuvencimentoparaparticipardocertameoudirigirͲseaoposto
de inscrição para devido preenchimento da ficha de inscrição e pagamento da taxa. A inscrição só será
confirmadaapósaquitaçãodoboletobancário.
Ointeressadoquenãotiverseurequerimentodeisençãodeferidoequenãorealizarumanovainscriçãona
formaenoprazoestabelecidonesteEditalestaráautomaticamenteexcluídodocertame.
Oscandidatosquetiveremassolicitaçõesdeisençãodeferidasjásãoconsideradosdevidamenteinscritosno
concursopúblicoepoderãoconsultarostatusdasuainscriçãonositedaSEPRODapartirdodia31dejaneiro
de2014.
Nãoserãodeferidasinscriçõesviafaxe/ouviaeͲmail.
As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
dispondoaSEPRODdodireitodeexcluirdoConcursoPublicoaquelequenãopreencherorequerimentode
formacompleta,corretae/ouquefornecerdadoscomprovadamenteinverídicos.


DASDISPOSIÇÕESGERAISPARAPORTADORESDENECESSIDADESESPECIAIS:

2.23. Ficareservadoopercentualde5%(cincoporcento)dototaldevagasexistentesnoAnexoIIdesteEditalpara
oscandidatosportadoresdenecessidadesespeciaisemfunçãocompatívelcomasuaaptidão;
2.24. Casoaaplicaçãodopercentualdequetrataosubitem2.23resulteemnúmerofracionado,estedeveráser
elevadoatéoprimeironúmerointeirosubsequente,seapartefracionáriaforigualoumaiorque0,5(cinco
décimos) e, para o número inteiro imediatamente anterior se a parte fracionária for inferior a 0,5 (cinco
décimos);
2.25. Oscandidatosportadoresdenecessidadesespeciaisconcorrerãoemigualdadedecondiçõescomosdemais
candidatos,casoonúmerodevagassejainferioraum(1);
2.26. Àspessoasportadorasdenecessidadesespeciaisquepretenderemfazerusodasprerrogativasquelhessão
facultadas no Inciso VIII do Art. 37 da Constituição Federal e Decreto 3.298/99, alterado pelo Decreto Nº.
5.296/2004, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público desde que as deficiências de
quesãoportadorassejamcompatíveiscomasatribuiçõesobjetodocargoemprovimento;
2.27. ConsideramͲse pessoas portadoras de necessidades especiais aquelas que se enquadrarem nas categorias
discriminadas pelo artigo 4° do Decreto Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal 5.296 de 2 de
dezembrode2004;
2.28. Paraconcorreraumadasvagasreservadas,ocandidatodeverá:
a) noatodainscrição,declararͲsecomdeficiência;
b) encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório), emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência,comexpressareferênciaaocódigocorrespondentedaClassificaçãoInternacionaldeDoenças
(CIDͲ10),bemcomoàprovávelcausadadeficiência,naformadosubitem2.27.
2.29. O candidato com deficiência deverá enviar a cópia simples do CPF e o laudo médico (original ou cópia
autenticadaemcartório)aqueserefereaalínea“b”dosubitem2.28,viaSEDEXoucartaregistradacomaviso
derecebimento,postadoimpreterivelmenteatéodia22dejaneirode2014,paraaCentraldeAtendimento
daSEPROD,RuaMarechalBittencourt,397,Centro–AlagoinhasBahia,CEP:48.010Ͳ410.
2.30. Ocandidatoquenecessitardeatendimentoespecialparaarealizaçãodasprovasdeveráindicar,nasolicitação
de inscrição disponibilizada no endereço eletrônico http://www.seprod.com.br, os recursos especiais
necessáriosatalatendimento.
2.31. Nãoserãoconsideradasnecessidadesespeciaisosdistúrbiosdeacuidadevisualpassíveisdecorreçãosimples,
dotipomiopia,astigmatismo,estrabismoecongêneres;
2.32. Aspessoasportadorasdenecessidadesespeciais,resguardadasascondiçõesprevistasnoDecreto3.298/99,
particularmente o seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos,noqueserefereaoconteúdodasprovas,avaliaçãoecritériosdeaprovação,aohorárioeaolocal
deaplicaçãodasprovaseànotamínimaexigidaparatodososdemaiscandidatos;
2.33. Nãohavendocandidatosaprovadosparaasvagasreservadasaosportadoresdenecessidadesespeciais,estas
serãopreenchidaspeloscandidatos,comestritaobservânciadaordemclassificatória.

OUTRASCONSIDERAÇÕESEMRELAÇÃOÀSINSCRIÇÕES
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2.34. Ataxadeinscriçãoestáclassificadadeacordocomcargopleiteado,segundoosvaloresespecíficosnoquadro
abaixo:

EscolaridadeconformeAnexoII
ValordaTaxadeInscrição
EnsinoMédioCompleto/CursoTécnico
R$40,00
EnsinoFundamental
R$30,00

2.35. Não serão aceitos inscrições ou comprovantes de pagamento via eͲmail, postal, facͲsímile, condicional e/ou
extemporânea;
2.36. Efetuada a Inscrição, em hipótese alguma, não serão aceitos pedidos para qualquer alteração na ficha de
Inscrição,bemcomonãohaverádevoluçãodaimportânciapagaatítuloderessarcimentodasdespesascom
materiaiseserviços.
2.37. Serãocanceladas,aqualquertempo,asinscrições,provasounomeaçãodoCandidato,severificadasfalsidade
dedeclaraçãoouirregularidadenasprovasoudocumentos.
2.38. O ato de inscrição gera presunção absoluta de que o candidato conhece as presentes instruções e de que
aceitaascondiçõesdoconcurso,estabelecidasnalegislaçãoenesteEdital.

3. DODEFERIMENTODASINSCRIÇÕES

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Oeditaldedeferimentodasinscriçõesserádivulgadonositewww.seprod.com.brenoquadrodeavisosda
CÂMARAMUNICIPALDECAIRU.
Quantoaoindeferimentodeinscrição,caberápedidoderecurso,semefeitosuspensivo,conformeodisposto
noitem13desteEdital.
No edital de homologação das inscrições, constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla
concorrência, às vagas para portadores de deficiências e dos candidatos solicitantes de condições especiais
paraarealizaçãodaprovaobjetiva.
O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em
poderdocandidatoparaeventuaisrecursos.


4. DADIVULGAÇÃO

4.1.

A divulgação oficial das etapas referentes ao presente Concurso Público darͲseͲá na forma de Avisos e
ExtratosdeEditais,atravésdosseguintesmeios:
x NoquadrodepublicaçõeseavisosdaCâmaraMunicipale/oupublicaçãoemDiárioOficialdoMunicípio;
x Nositewww.seprod.com.brnãoterãocaráteroficial,sendomeramenteinformativo.


5. DASFASESDOCONCURSO

A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exame para aferir conhecimentos e habilidades,
medianteaplicaçãodeprovaobjetiva,decaráterclassificatórioeeliminatório,paratodososcargos,provaprática,
decarátereliminatório,paraoscargosdeMOTORISTA.

5.1. TodososcandidatosserãosubmetidosaumaProvaObjetivadeConhecimentosqueserádeacordocomo
cargoeconstarádequestõesobjetivasdemúltipla escolha,com5(cinco)alternativas(A, B,C,DeE)para
resposta,sendoadotada,parafinsdecorreção,umaúnicarespostacorretaporquestão;
5.2. Cada Prova Objetiva valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de caráter eliminatório e classificatório. Serão
divididosos100(cem)pontospelonúmerodequestõesquecompõeaprovaescrita,sendoquecadaquestão
teráopesodeacordocomoitem07desteEdital,considerandoͲseclassificadososcandidatosqueobtiverem,
nomínimo,50(cinquenta)pontosdeacertosdototaldaprova,nãohavendopossibilidadedeaproximação
denotas;
5.3. Para o cargo de MOTORISTA, a segunda etapa consistirá na aplicação de prova prática, conforme item 08
desteEdital.
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6. DAREALIZAÇÃODASPROVASOBJETIVAS

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

O candidato somente fará a prova se munido de documento de identificação com foto, não sendo aceitos
fotocópias,mesmoqueautenticadas,documentosilegíveis,nãoͲidentificáveise/oudanificadosouquaisquer
outros documento sem validade legal ou sem foto, como certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais,
carteirasdeestudante,carteirasfuncionaissemvalordeidentidadenemdocumentosilegíveis,sobpenade
nãopoderfazerasprovaseserautomaticamenteeliminadodoConcursoPúblico;
Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, essas
poderãoserrealizadasemoutrascidades;
As eventuais alterações dos locais de realização das provas serão devidamente informadas por ocasião da
convocaçãoparaarealizaçãodasprovas.
Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização das provas o documento de
identidadeoriginal,pormotivodeperda,roubooufurto,deveráserapresentadodocumentoqueatesteo
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital
emformuláriopróprio;
A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente
dúvidasrelativasàfisionomiaouàassinaturadoportador;
Éderesponsabilidadeexclusivadocandidatoaidentificaçãocorretadadata,localehorárioderealizaçãodas
provas.
Nãoserápermitidaaentradadecandidatos,sobqualquerpretexto,apósofechamentodosportões;
Ocandidatodeverácompareceraolocaldesignadoparaarealizaçãodasprovascomantecedênciamínimade
01(uma) horadohoráriofixadoparaoseuinício, munidode canetaesferográficadetintaazuloupretae
documentodeidentificaçãooriginal;
Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento, seja qual for o motivo que tenha
determinadoaausênciadocandidato,implicaránasuaeliminaçãoautomática;
FicavedadooingressonolocaldasprovasdepessoasestranhasaoConcurso;
Na ocorrência de eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, data de
nascimentoetc.,ocandidatodeverásolicitaraofiscaldeclasseadevidacorreçãonodiadaprova,queserá
constadoemAta,comaassinaturadoprópriocandidatoedofiscal;
Otempodeduraçãodaprovaseráde04(quatro)horas.Nãohaverá,porqualquermotivo,prorrogaçãodo
tempoprevistoparaaaplicaçãodasprovas;
OcandidatoqueporventurasentirͲsemaldurantearealizaçãodasuaprova,poderáinterrompêͲlaatéquese
restabeleçanoprópriolocalderealizaçãodasprovas.Casoocandidatonãoserestabeleçaparaterminarsua
provadentrodohorárioestabelecido,estaráeliminadodoconcursopúblico;
Após resolver todas as questões da prova, o candidato deverá marcar suas respostas, com caneta
esferográficadetintaazuloupreta,noCartãodeRespostas,ondeserádesuainteiraresponsabilidadeoseu
corretopreenchimento.OsprejuízosadvindosdasmarcaçõesfeitasincorretamentenoCartãodeRespostas
será de inteira responsabilidade do candidato. São consideradas marcações incorretas: dupla marcação,
marcação rasurada, marcação emendada, campos de marcação não preenchidos integralmente, marcação
ultrapassandoocampodeterminadoemarcaçãoquenãosejafeitacomcanetaesferográficadetintapreta
ouazul;
Os fiscais da sala não estarão autorizados a fazer retificações de qualquer natureza nas instruções ou no
enunciadodasquestõesdaprova;
No dia de realização das provas, nenhum membro da coordenação estará autorizado a dar informações
referenteaoconteúdoe/oucritériosdeavaliação,bemcomodaclassificação;
Durante a realização das provas, não será permitida a comunicação entre os candidatos, a utilização de
máquinas calculadoras, aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, players, receptor, gravador) relógio
digital ou até mesmo analógico e outros equipamentos similares, assim como livros, anotações, impressos
etc;
A SEPROD não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos
ocorridosdurantearealizaçãodasprovas,nempordanosaelescausados;
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6.19. Ao terminar a prova, o candidato deverá devolver ao fiscal o CartãoͲResposta DEVIDAMENTE ASSINADO,
esclarecendo que por razões de segurança, não será permitida no local da prova, a saída da sala antes do
prazoestabelecidode01(uma)hora,acontarapartirdoiníciodaprova;
6.20. Por razões de segurança, a SEPROD fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões aos candidatos,
somente com o decurso de 02 (duas) horas do início da prova. Sendo que após o candidato sair com o
cadernodeprovanãopoderáutilizarosbanheiros.
6.21. Após o término das provas, o candidato deverá deixar imediatamente as dependências do local de prova,
sendoterminantementeproibidoqualquercontatocomcandidatosqueaindanãoterminaramasprovas,sob
penadeserexcluídodoConcursoPúblico;
6.22. A avaliação da prova será realizada por sistema eletrônico de processamento de dados, considerados para
esseefeito,exclusivamente,asrespostastransferidasparaoCartãoͲResposta;
6.23. Aosportadoresdenecessidadesespeciais,lactantesouhospitalizados,serãoasseguradasprovase/oulocais
especiais, a depender das necessidades específicas de acordo com a prévia solicitação no ato da inscrição,
cabendoàcoordenaçãodoConcursoocumprimentodasdemaiscondiçõesdoEdital;
6.24. OGabaritoparaconferênciadoscandidatosserádivulgadopelaSEPRODatravésdositewww.seprod.com.br
atéo2º(segundo)diaútilapósarealizaçãodasrespectivasprovas.

ÉderesponsabilidadedoCandidatoentregaroCartãoͲRespostaaofiscalantesdesairdasaladeprovas,para
devidaconferência.Casonãosejadevolvido,ocandidatoestarásumariamenteeliminadodoConcursoPúblico,
semdireitoarecursooureclamaçãoposteriormente.

7. DASQUESTÕESPORCARGO

Escolaridade

Disciplina

Questões

Peso

Português

16

3,125

Matemática

16

3,125

Português

16

2,25

ConhecimentosEspecíficos

16

4,0

Português

16

2,25

ConhecimentosEspecíficos

16

4,0

EnsinoFundamental
Incompleto
32questões
Código01a03
EnsinoFundamentalCompleto
32questões
Código04
EnsinoMédioCompleto
32questões
Códigos05

8. DAREALIZAÇÃODAPROVAPRÁTICA

8.1.

8.2.

ParaoscargosdeMOTORISTA,ocandidatodeveráobter50,00(cinquenta)pontosoumaisnaprovaobjetivae
estar classificado até a posição estabelecida na Tabela 8.1 (abaixo) para ser convocado a realizar a prova
prática,decarátereliminatório,alémdenãosereliminadoporoutroscritériosestabelecidosnesteEdital.Em
casodeempatenaúltimacolocação,todososcandidatosnessasituaçãoserãoconvocados.
OscandidatosaocargodeMOTORISTAdeverãoexibiraoexaminadorresponsávelpeloexamededireçãosua
carteira nacional de habilitação original na categoria exigida no quadro de vagas deste Edital e entregarͲlhe
umafotocópiadamesma.Poderãotambém,apresentarocomprovanteautenticadodeaprovaçãoemexame
de alteração de categoria junto ao DETRAN e, quando da posse, deverão apresentar cópia autenticada do
referidodocumento.


TABELA1
CARGO
MOTORISTAD

VAGAS
02

DOBRODEVAGAS
2VEZES02=04
6
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8.3.
8.4.
8.5.

AprovapráticaserárealizadaeavaliadadeacordocomodescritonasTabelas8.2desteEdital.
Olocal,adataeohoráriodaprovapráticaserãodivulgadosnoEditaldeconvocaçãopararealizaçãodaprova
práticaematé48hsapósapublicaçãodoresultadoparcial.
O candidato será considerado apto ou inapto na prova prática. Será eliminado o candidato considerado
inapto.


TABELA2
CARGO

MOTORISTA

DESCRIÇÃO
AVALIAÇÃO
Tarefa:
A prova de baliza (1ª fase) poderá ser feita em até 3 (três) tentativas, cada uma
com até 3 (três) manobras num tempo de 5 minutos, sendo considerado
classificado para a prova de direção veicular (2ª fase) o candidato que realizáͲla
sem bater, encostar ou derrubar os protótipos ou delimitadores usados para
demarcar o espaço da baliza ou não ultrapassar o tempo determinado. Será
desclassificado, e consequentemente eliminado do certame, o candidato que
bater,encostarouderrubarosprotótiposoudelimitadoresnaprovadebaliza(1ª
fase)eultrapassarotempodeterminado,enãoatenderoslimitesdetentativase
manobras estipulados. O exame de direção veicular (2ª fase) será realizado em
percurso,aserdeterminadonomomentodaprova,napresençadeexaminadores,
comduraçãodeaté15(quinze)minutos,ondeseráavaliadoocomportamentodo
candidato em relação ao procedimento a serem observados no veículo antes de
iniciaroexamededireçãoveicular,asregrasgeraisdetrânsitoeodesempenhona
condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso do câmbio, freios, entre
outros, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência à
sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como também outras
situaçõesverificadasdurantearealizaçãodoexame.OCandidatosóseráavaliado
se cumprir todas as etapas estabelecidas para a prova prática. Será considerado
inaptonaprovapráticadedireçãoveicularocandidatoquecometerasseguintes
faltaseliminatórias:
APTO
a)Transitarnacontramãodedireção;
OU
b)Perder o Controle da direção do veiculo com risco de causar e/ou provocar
INAPTO
acidente;
c)Não colocar o veículo na área balizada, no tempo e número de tentativas préͲ
estabelecido;
d)Avançar o sinal vermelho do semáforo; As demais faltas eliminatórias contidas
noincisoIdoArt.19daResoluçãonº168doCONTRANserãoconsideradasfaltas
do Grupo II (grave). Para a apuração da aptidão do candidato, a prova será
constituída por três grupos de faltas que serão classificadas de acordo com sua
importânciaecomplexidade.

Formaçãodosgrupos:
FaltadogrupoII(grave)*Ͳumafalta3,00pontos
FaltadogrupoIII(média)*Ͳumafalta2,00pontos
FaltadogrupoIV(leve)*Ͳumafalta1,00pontos

Serão considerados os pontos dos procedimentos não realizados e das faltas
cometidas(pontuaçãonegativa)duranteoexamededireçãoveicular.Ocandidato
será considerado inapto quando a somatória das pontuações negativas apuradas
com base nos procedimentos não realizados e das faltas cometidas durante o
exame de direção veicular ultrapassar 12,00 (doze) pontos. Tempo determinado
paraexecuçãodatarefa:15(quinze)minutos.
*VerArt.18e19daResoluçãonº168doCONTRAN
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9. DAPROVADETÍTULOS
9.1.
9.2.

9.3.

Aprovadetítulos,decaráterclassificatório,serárealizadaparatodososcargos,esomenteserãoavaliadosos
títulosdoscandidatosconsideradosaprovadosnaprovaobjetiva.
Oscandidatosaprovados,interessadoseconvocadosparaparticipardaprovadetítulos,deverãopreenchero
RequerimentodeCadastrodeTítulosdisponívelnositewww.seprod.com.brnoperíodoqueseráestabelecido
no Edital de Convocação para Prova de Títulos e entregáͲlos no endereço estabelecido no edital de
convocação.
Aprovadetítulosseráavaliadanaescalade0,00(zero)a3,00(sies)pontos,deacordocomatabeladeste
Edital.


TÍTULO

PontosTítulos Máximoporitem

ExperiênciaProfissionalemServiçoPúblico,estandorelacionadodiretamente
1pontoacada
3,0
com a nomenclatura do cargo a que concorre, até o limite de 10 (dez) anos
3anos
paraefeitodepontuação,desdequedevidamentecomprovada.

9.4. Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos
registros, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições e dos órgãos
expedidoreseàperfeitaavaliaçãododocumento.
9.5. Na avaliação dos documentos, os títulos apresentados que excederem ao limite máximo de pontos
estabelecidosnatabeladesteitemnãoserãoconsiderados.
9.6. Cada título será considerado uma única vez e para uma única situação. Dessa forma, o documento será
avaliadoparaatenderaumcritério.
9.7. Nãoserãoaferidosquaisquertítulosdiferentesdosestabelecidosnatabeladesteitem.
9.8. Comprovada,emqualquertempo,irregularidadeouilegalidadenaobtençãodosdocumentosapresentados,o
candidatoteráanuladaarespectivapontuaçãoatribuída,semprejuízodascominaçõeslegaiscabíveis.
9.9. Nãoseráadmitida,sobhipótesealguma,opedidodeinclusãodenovosdocumentos.
9.10. Édeexclusivaresponsabilidadedocandidatoaentregadosdocumentoseacomprovaçãodostítulos.
9.11. Ascópias,declaraçõesedocumentosapresentadosnãoserãodevolvidosemhipótesealguma.
9.12. Será atribuída pontuação 0 (zero) ao candidato que não entregar os documentos no prazo estabelecido no
editaldeconvocação.
9.13. Nãohaverásegundachamadaparaentregadedocumentospertinentesàprovadetítulos.
9.14. Não serão avaliados os documentos pertinentes à prova de títulos entregues fora do prazo estipulado no
editaldeconvocação
9.15. Arelaçãocomanotaobtidanaprovadetítulosserápublicadaemedital,atravésdositewww.seprod.com.br
enoquadrodeavisodaPrefeituraMunicipaldeUbaíra.
9.16. Quantoaoresultadodaprovadetítulos,seráaceitorecursonoprazode02(dois)diasúteis,contadosdadata
depublicaçãomencionadanoitemanterior.

10. DACLASSIFICAÇÃODOSCANDIDATOS

10.1. Oscandidatosserãoclassificadosemordemdecrescentedototaldepontos.
10.2. A Nota Final dos candidatos habilitados para o cargo que exijam prova pratica será a nota obtida na prova
objetiva,casonãosejameliminadosnaprovaprática.
10.3. A Nota Final dos candidatos habilitados para todos os cargos será igual à soma da nota obtida na prova
objetivacomanotaobtidanaprovadetítulos.

11. DADESCLASSIFICAÇÃODOSCANDIDATOS

Serádesclassificadoocandidatoque:

11.1. Nãoestiverpresentenasaladeprovasnohoráriodeterminadoparaoiníciodasmesmas;
8
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11.2. ApresentarLaudoMédicofalsoouincompatívelcomadeficiênciaalegada,quandoaPeríciaMédicaentender
queadeficiênciaatestadaforincompatívelcomodesempenhodasatribuiçõesdocargopúblico;
11.3. Usaroutentarusarmeiosfraudulentose/ouilegaisparaasuarealização;
11.4. ComunicarͲsecomoutroscandidatosdurantearealizaçãodaprova;
11.5. AusentarͲsedasala,aqualquertemposemoacompanhamentodofiscal;
11.6. Iniciadasasprovas,retirarͲsedasalaantesdedecorridos60(sessenta)minutos;
11.7. Tiverprocedimentoinadequadooudescortêsparacomosexecutores,seusauxiliares,autoridadespresentes
e/oucandidatos;
11.8. Perturbar,dequalquermodo,aordemdostrabalhos,incorrendoemcomportamentoindevido;
11.9. Fizer,emqualquerdocumento,declaraçãofalsaouinexataeforresponsávelporfalsaidentificaçãopessoal;
11.10.NãopreencherqualquerumdosrequisitosprevistosnopresenteEditalparainvestiduranocargo;
11.11.Obtivernotainferiora50(cinquenta)pontosnaprovaaplicada;
11.12.Queforencontradoportandoaparelhocelularemqualquermomentooulugarenquantoestiverrealizando
asprovas.

12. DADIVULGAÇÃODOGABARITO

12.1. O gabarito preliminar será divulgado até 02 (dois) dias uteis após a aplicação da prova objetiva, no site
www.seprod.com.br.

13. DOSRECURSOS

13.1. ParatodasasetapasdoConcursoficaestabelecidooprazode48horasparainterposiçãoderecursoaser
protocoladonaSededaCÂMARAMUNICIPALDECAIRU,localizadoRuaBarãoHomemdeMelonº09ͲCentro
Ͳ(CEP)45420Ͳ000–CairuͲBA,dirigidoàSEPROD;ouatravésdoseguinteeͲmail:recursos@seprod.com.br.
13.2. Osprazosparainterposiçãoderecursosemqualquerfasedeverãoserinformadoscomestritaobservânciada
horaediadadivulgaçãodoeditalqueantecedeoevento;
13.3. Caberãorecursosassimentendidos:
x Publicaçãodoedital;
x Contraoindeferimentodainscriçãonascondições:
9 indeferimentodaisençãodataxadeinscrição;
9 pagamentonãoconfirmado;
9 condiçãoespecial;
9 inscriçãocomoportadordedeficiência;
x Contraasquestõesdaprovaobjetivaedogabaritopreliminar;
x Contraoresultadodaprovaobjetiva;
x Contraoresultadodaprovaprática,paraoscargosquepossuíremestetipodeprova;
x Contraoresultadodaprovadeaptidãofísica,paraoscargosquepossuíremestetipodeprova;
x Contraoresultadodaprovadetítulos,paraoscargosquepossuíremestetipodeprova;
x Contraaclassificaçãofinal.
13.4. Orecursosomenteserárecebidoeexaminadoquandoadecisãorecorridadecorrerdeerromaterialoude
omissão objetivamente constatada, sendo aplicável, inclusive, como único fundamento no questionamento
derespostaconsideradacorretapelaComissãodoConcurso;
13.5. Será liminarmente rejeitado qualquer recurso protocolado fora do prazo e que não discrimine de forma
analíticaoobjetodaimpugnação,cabendorecursotãosomentequantoaerromaterial.Nãoserãoaceitos
recursosinterpostosporfacͲsímile,telex,telegramaououtromeioquenãosejaoespecificadonesteEdital;
13.6. Não será reconhecido o recurso que apresente fundamentação deficiente ou não traga delimitadas as
matériasobjetodeimpugnação;
13.7. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo com indicação do nome do Concurso,
nomedocandidato,númerodeinscrição,cargoqueestáconcorrendoeassinatura,conformemodelonosite
www.seprod.com.br;
13.8. Orecursodeveráser:
x apresentadoemfolhasseparadasparaquestões/itensdiferentes;
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x
x
x
13.9.

possuirargumentaçãológicaeconsistente;
interpostoeprotocolado,impreterivelmente,nolocaleperíododeterminado;
entregueemduasvias(originalecópia);
Acatado recurso, quanto ao Gabarito, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s)
será(ão)atribuído(s)àtodososcandidatospresentes;
13.10.No caso de impugnação à pontuação da Prova de Títulos, os pontos equivalentes serão atribuídos ao
recorrentenaproporçãoprevistanoQuadrodeTítulos;
13.11.Emnenhumahipóteseserãoaceitospedidosderevisãoderecursosourecursodegabaritooficialdefinitivo
oucontraresultadofinaldefinitivonasdemaisfases.
13.12.Nãoserãoaceitosrecursosviafax,viacorreioeletrônicoou,ainda,foradoprazo.
13.13.ABancaExaminadoraconstituiúltimainstânciapararecurso,sendosoberanaemsuasdecisões,razãopela
qualnãocaberãorecursosadicionais;
13.14.Aeliminaçãodocandidatoemrazãodenãocomparecimentoàprovaouasuaexpulsãodasaladeprovaem
razãodecomportamentoindevido,nãopoderáserobjetoderecurso.

14. DAHOMOLOGAÇÃODORESULTADOFINAL

14.1. O resultado final do concurso, depois de decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo
Prefeito Municipal, e publicado no Diário Oficial do Município, no site www.seprod.com.br e no quadro de
avisodaCÂMARAMUNICIPALDECAIRU,emduaslistas,porCargo,emordemclassificatória,compontuação:
uma lista contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a de pessoas com deficiência e outra
somentecomaclassificaçãodoscandidatoscomdeficiência.

15. DOJULGAMENTOEDOPROVIMENTO

15.1. Serão considerados passíveis de convocação os aprovados no concurso que tenham sido classificados em
ordemdecrescenteecorrespondenteaonúmerodasvagasexistentes;
15.2. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, desempatarͲseͲá obedecendo a ordem dos
seguintescritérios:
x Candidatodeidademaiselevada(ParágrafoÚnicodoArt.27daLeiFederalN°10.741de01/10/2003);
x Obtivermaiorpontuaçãonasquestõesdeconhecimentosespecíficos(sehouver);
x Obtivermaiorpontuaçãonasquestõesdelínguaportuguesa(sehouver);
x Sorteio Público realizado pela Comissão Especial do Concurso, com a presença dos candidatos empatados,
apósdevidamentenotificadosparatal;
15.3. A aprovação no concurso não cria direito à nomeação imediata, mas essa, quando ocorrer, obedecerá
rigorosamenteàordemdeclassificaçãodoscandidatosdeacordocomanecessidadedaCâmaraMunicipal;
15.4. OscandidatosconvocadosdeverãosatisfazertodososrequisitosexigidosnoEditaldeConvocação,noprazo
assinalado, sob pena de preclusão do seu direito de nomeação e posse no cargo público em que foi
classificado;
15.5. O candidato ao cargo público objeto desse concurso, aprovado e convocado, que não comparecer
apresentando toda a documentação necessária à posse, ou ainda, não requerer expressamente o seu
deslocamentoparaofinaldarelaçãodosclassificados,perderáodireitoàsuaclassificação.

16. DOSREQUISITOSPARAINVESTIDURANOCARGO

16.1. O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital só poderá ser investido no cargo se
atendidasàsseguintesexigências:
x Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º da
ConstituiçãoFederal;
x Teridademínimade18(dezoito)anoscompletosnadatadaposse;
x Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo público avaliado por médico
especializadodesignadopelacomissãodoconcurso;
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16.2. Na primeira fase de convocação, o candidato deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da
datadepublicaçãodoEditaldeConvocação,osseguintesdocumentos:
x CópiaautenticadadoTítulodeEleitorecomprovantedevotaçãonaúltimaeleição,seàépocajápossuía18
(dezoito)anos;
x CertificadodeReservistaoudeDispensadeIncorporação,emcasodecandidatodosexomasculino;
x Documentaçãocomprobatóriadaescolaridademínimaexigida,consoanteodispostonoAnexoIIdesteEdital;
I. Diploma no caso de conclusão de Curso Superior na área de inscrição do candidato, devidamente
reconhecido pelo Ministério da Educação/MEC, e ser devidamente registrado em conselho de classe
específico,sehouver;
II. CertificadodeconclusãodeNívelTécniconaáreadeinscriçãodocandidato,devidamentereconhecidoe
registradoemconselhodeclasseespecífico,sehouver;
III. Certificado de conclusão no caso de Ensino Médio ou Ensino Fundamental para os cargos que exigem
apenasestaetapadaeducaçãobásica,acompanhadosdosrespectivoshistóricosescolares;
x Declaraçãodeantecedentescriminais;
x PreencherecomprovartodososrequisitosbásicosparainvestiduranocargopúblicoexigidosnesteEdital;
x Apresentaroutrosdocumentosedeclaraçõesquesefizeremnecessários,aépocadaposse,deacordocomo
EditaldeConvocaçãodocandidato;
16.3. Nasegundafasedeconvocação,ocandidatodeveráapresentar:
x Exame médico préͲadmissional, apenas se o candidato convocado apresentar todos os documentos
solicitados na 1ª Fase. O candidato convocado deverá submeterͲse a exame médico préͲadmissional ou a
exame médico específico (portadores de deficiência) a ser realizado pelo órgão de saúde ou médicos do
trabalhoindicadospelaCâmaraMunicipal,queterádecisãoterminativa,apósanálisedosexames,aserem
realizadospelocandidatoconvocado;
x ResultadodeLaudoMédicoPericial,emitidopormédicocredenciadojuntoàCâmaraMunicipal,juntamente
com os seguintes exames para todos os cargos: Hemograma completo, Plaquetas, Velocidade de
hemossedimentação(VHS),Creatinina,Glicemiadejejum,Gamaglutamiltransferase(GAMAGT),Tempode
tromboplastinatotaleParcialativado(TTPA),EAS,RaioX–Tórax;
x Demaisexamesmédicos/laboratoriais,senecessários,solicitadosnoEditaldeconvocaçãodocandidato;
x Considerado apto para o desempenho do cargo, nas duas fases, o candidato será nomeado por decreto
municipaleteráprazodeaté30(trinta)diasparatomarpossenocargodeprovimentoefetivo;
x Ocandidatoqueporqualquermotivonãoapresentaradocumentaçãoeexamesexigidosna1ªe2ªfasede
convocação,perderáautomaticamenteodireitoàinvestiduranocargopúblico.

17. DASDISPOSIÇÕESFINAIS

17.1. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não
consumada a providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em
Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela Câmara Municipal CAIRU no site
www.seprod.com.brenoquadrodeavisosdaCÂMARAMUNICIPALDECAIRU.
17.2. NoatodainscriçãonãoserãosolicitadoscomprovantesdasexigênciascontidasnesteEdital,noentanto,o
candidato que não comprovar quaisquer dos requisitos solicitados, na data e local que vierem a ser
determinados pela Câmara Municipal, importará insubsistência da inscrição, nulidade de aprovação ou
classificaçãoeperdasdosdireitosdecorrentes,equeimplicaráautomaticamentenaeliminaçãodocandidato
doConcursoPúblico;
17.3. DecairádodireitodeimpugnarostermosdesteEditaldeConcursoPúblico,peranteaCâmaraMunicipal,o
candidatoquenãoofizeratéadatadoencerramentodasinscrições;
17.4. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza, ocorridas no
decorrerdoconcursopúblico,mesmoquesóverificadaposteriormente,eliminaráocandidatodoconcurso,
anulandotodososefeitosdecorrentesdesuainscrição;
17.5. A Câmara Municipal aproveitará os candidatos aprovados em número estritamente necessário ao
atendimentodesuasnecessidades,nãohavendo,portanto,obrigatoriedadedepreenchimentoimediatode
todasasvagas;
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17.6. Aoentraremexercício,oservidordeprovimentoefetivoficarásujeitoaestágioprobatório,duranteoqual
suaeficiênciaecapacidadeserãoobjetodeavaliaçãoparaodesempenhodocargo,duranteoperíodode03
(três)anos;
17.7. Paraoscandidatosnomeadoseempossadosnãoserápossívelàcessãoparaoutrosórgãospúblicosenquanto
não adquirida a estabilidade, o que se dará após três anos de efetivo exercício do cargo de provimento
efetivoparaoqualfoiaprovadonoConcursoPúblico,nostermosdoArt.41daConstituiçãoFederal.
17.8. Osdocumentosemitidosnoexteriordeverãoestaracompanhadosdetraduçãopúblicajuramentada.
17.9. Ahomologaçãopúblicaseráoúnicodocumentocomprobatóriodeclassificaçãodocandidatonesteconcurso;
17.10.É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações
referentesaesteconcursonoslocaisindicadosnoitem04desteedital;
17.11.TodososcasosomissosouduvidososquenãotenhamsidoexpressamenteprevistosnopresenteEditalena
LeiOrgânicadoMunicípio,serãoresolvidospelaComissãodeCoordenaçãoeAcompanhamentodoConcurso
PúblicoconstituídopelaCâmaraMunicipal,atravésdeDecretoMunicipal;
17.12.Oprazodevalidadedoconcursoseráde02(dois)ano,contadosdadatadapublicaçãodesuahomologação,
podendo, antes de esgotado o prazo, ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Câmara
MunicipalporatoexpressodochefedoPoderExecutivo;
17.13.A Câmara Municipal e a SEPROD se eximem das despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em
quaisquerdasfasesdoconcursopúblico,assimcomonãoreembolsaráasmesmasemqualquerhipótese;
17.14.A homologação do concurso poderá ser efetuada por cargo público, individualmente, ou pelo conjunto de
cargospúblicosconstantesdopresenteEditalacritériodaCÂMARAMUNICIPALDECAIRU;
17.15.OcronogramanofinaldesteEditalpoderáporiniciativadaComissão,serantecipadoouprorrogado,devendo
paratanto,serdadaadevidapublicidadenaformadoitem04desteEdital;
17.16.QuaisquerinformaçõesadicionaissobreoConcursopoderãoserobtidasnaSEPRODpelotelefone(75)3422Ͳ
3042;
17.17.ASEPRODnãoseresponsabilizaporquaisquercursos,textoseapostilasreferentesaesteConcursoPúblico.
17.18.O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial poderá requerer através de
solicitaçãoassinadapeloprópriocandidato,viaFAX(75)3422Ͳ3042,anexandodocumentosquecomprovem
talalteração,comexpressareferênciaaoConcurso,CargoenúmerodeInscrição.
17.19.NãoseráfornecidoaocandidatoqualquerdocumentocomprobatóriodeclassificaçãonoConcurso,valendo,
paraessefim,ahomologaçãopublicadanoDiárioOficialdoEstado.
17.20.Nãoserãofornecidas,portelefone,informaçõesarespeitodedatas,locaisehoráriosderealizaçãodaprova
objetiva e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação
estabelecidasnesteEdital.
17.21.AíntegradesteEditalencontraͲsefixadanoslocaisdecostumesdepublicaçãodosatosoficiaisdaCâmarae
nolocaldainscrição.

Cairu,06dejaneirode2014

PresidentedaCâmara
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1.

2.

ANEXOI–DOSCARGOSEDOCONTEÚDOPROGRAMÁTICO
As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única fonte para a formulação das
questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais poderão basearͲse em outras, observandoͲse, no entanto, a
escolaridadeeaespecializaçãoexigidaparaocargo.
ConsiderandoaediçãodoDecretoFederalnº6.583,de29desetembrode2008,quepromulgouoAcordoOrtográficoda
LínguaPortuguesa,assinadoemLisboa,em16dedezembrode1990,eoperíododetransiçãoneleprevisto,vemapúblico
COMUNICARqueasnovasalteraçõesprevistasnoDecretonº6.583/2008serãomatériadeavaliaçãonasprovasobjetivas.


NÍVELFUNDAMENTALINCOMPLETO
PORTUGUÊS:Interpretaçãodetextos;Ortografia;Pontuação;AcentuaçãoeSeparaçãosilábica,EncontrosVocálicos;Encontros
Consonantais, Sinônimos, Antônimos, Parônimos e homônimos; Flexões do Substantivo; Aumentativo e Diminutivo; Regência
Verbal e Nominal; Analise Sintática da Oração; Classe de Palavras (Advérbio, Substantivo, Adjetivo, Verbo, Preposição,
Conjunção,Pronomeenumeral);CompreensãodetextoseTipologiatextual.
MATEMÁTICA: As quatro operações fundamentais (Adição, Subtração, multiplicação e divisão); Números pares e ímpares;
DezenaeDúzia;Númerosdecimais;Pesos;Sistemamétricodecimal;UnidadedeSistemaMonetárioBrasileiro;GeometriaPlana
(Ponto,RetaePlano).RaciocínioLógico:Capacidadedeinterpretarfigurasequestõesmatemáticas.

CARGO01:AUXILIARDESERVIÇOSGERAIS
ConteúdoProgramático:PORTUGUÊSEMATEMÁTICA

CARGO02:PORTEIRO
ConteúdoProgramático:PORTUGUÊSEMATEMÁTICA

CARGO03:MARIHEIRO
ConteúdoProgramático:PORTUGUÊSEMATEMÁTICA

NÍVELFUNDAMENTALCOMPLETO
PORTUGUÊS: Interpretação de textos; Divisão Silábica; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; Ortografia; Acentuação;
Pontuação; Sinônimos, Antônimos, Parônimos e homônimos; Flexões do Substantivo; Aumentativo e Diminutivo; Regência
Verbal e Nominal; Analise Sintática da Oração; Classe de Palavras (Advérbio, Substantivo, Adjetivo, Verbo, Preposição,
Conjunção,Pronomeenumeral);CompreensãodetextoseTipologiatextual.

CARGO04:MOTORISTA
ConteúdoProgramático:PORTUGUÊSECONHECIMENTOSESPECÍFICOS:LEINo9.503,DE23/09/97edemaisalterações(Código
deTrânsitoBrasileiro);PrimeirosSocorros;ConhecimentosbásicosdeMecânicaeEletricidadeAutomotiva;DireçãoDefensiva,
CidadaniaeMeioAmbiente.

NÍVELMÉDIOCOMPLETO
PORTUGUÊS:Compreensãodetextosescritosdediferentesgênerostextuais.Afunçãodo"que"edo"se".Paródiaeparáfrase.
Texto literário e nãoͲliterário. Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação. Tipologias textuais:
narração,dissertaçãoedescrição.Linguagemecomunicação:linguagemverbalenãoͲverbal/línguaescritaelínguaoral/variação
linguística.FunçõesdaLinguagem.FigurasdeLinguagem.OrtografiaͲdificuldadesdalíngua(afim,afim/apar,aopar/acerca,a
cerca/ ao invés, em vez, dentre outras). Emprego dos sinais de pontuação no texto. Acentuação gráfica. Emprego da crase.
Significaçãodoselementosmórficosdaspalavras(sufixo,prefixoeradical).Aspectosmorfossintáticos(funçãodo:substantivo,
adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo). Sintaxe de colocação dos pronomes
oblíquosátonos(ênclise,mesócliseepróclise).Oprocessodecoordenaçãoesubordinação(empregodosconectivos).Sintaxede
concordância:nominaleverbal.Sintaxederegência:nominaleverbal.Elementosdatextualidade:coesão,coerência,clareza,
precisão/armadilhasdotexto(ambiguidadeeredundância).SemânticaeEstilística.

CARGO05:ASSISTENTEADMINISTRATIVO
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos básicos de administração.
Planejamento,direção,organização,execuçãoecontrole.TeoriaseAbordagensdaAdministração.CulturaeDesenvolvimento
Organizacional. Qualidade e Produtividade. Planejamento estratégico. Administração pública: conceitos, princípios e atos.
Liderança,Motivação,ComunicaçãoeTomadadeDecisõesnaAdministração.Eficiência,eficáciaeefetividade.Correspondência
e redação oficial: conceitos, princípios, modelos e normas gerais. Princípios de Arquivologia. Redação Oficial. Licitações e
Contratos:conceitos,princípios,características,fases,lei8.666de21/06/93emodificações.ConceitosGeraisdeInformáticae
Microinformática:hardware,noçõesdeSistemasOperacionais(WindowseLinux)eOffice.FuncionalidadesdoExplorer,Painel
de Controle eImpressoras, Navegadores da Internet e Correio Eletrônico. Conhecimentos teóricos e práticos de Word, Excel,
AdobeReadereOpenOffice.
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ANEXOII–QUADRODEVAGAS


CÓDIGO
01
02
03

04

05

CARGO

ESCOLARIDADE

06
01
02

CARGA
HORARIA
40HORAS
40HORAS
40HORAS

R$724,00
R$724,00
R$724,00

02

40HORAS

R$724,00

03

40HORAS

R$724,00

VAGAS

AuxiliardeServiçosGerais EnsinoFundamentalIncompleto
Porteiro
EnsinoFundamentalIncompleto
Marinheiro
EnsinoFundamentalIncompleto
+HabilitaçãonaCapitaniados
Portos
Motorista
EnsinoFundamentalCompleto+
CarteiraNacionaldeHabilitação
Cat.“B”
AssistenteAdministrativo Ensinomédiocompleto

SALÁRIO



ANEXO III – CRONOGRAMA

EVENTO
PeríododeInscriçõesdoscandidatos
VencimentodosBoletos
Deferimentodasisenções
ListadeDeferimentodasInscriçõesOnline
Divulgaçãodolocalderealizaçãodasprovasobjetivas
RealizaçãodaProvaObjetiva
GabaritoParcial
ResultadodaProvaObjetiva
ProvaPráticaeProvadeTítulos
ResultadodaProvaprática
ResultadoFinal

DATA
08a22dejaneirode2014
23dejaneirode2014
17dejaneirode2014
31dejaneirode2014
13defevereirode2014
23defevereirode2014
25defevereirode2014
07demarçode2014
16demarçode2014
21demarçode2014
26demarçode2014
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