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Ribeirão Preto, 22 de Outubro de 2021.

OHcio nº 1029/2021-CM

Senhor Presidente

Em atenção a solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) DUDA HIDALGO cumprimos :) dever de encaminhar a Vossa
Excelência, em anexo, cópía(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es)
competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemos-nos.
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Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 7137 a 7139/2021

A Sua Excelência
ALESSANDROMARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA

RIBEIRÃO PREl'O - SP

Para

verilícar

a

autenticidade

desta

cópia

impressa,

acesse

o
site

https:l/ribeiraopreiosoIarbpm.soliplan.com.br/atendimento

e

inlorme

o

processo

PMRP

2021/145292

e
o

código

POOCDFUT.

O

original

deste

documento

e'

eletrônico

e
loi

assinado

digitalmente

por

RICARDO

MIGUEL

DE

AGUIAR.



Página: 6

PrefeituraMunicipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Educação

mt
Processo: PMRP 2021/139920

Interessado: DIVISÃO DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA.

Assunto: REQUERIMENTODE INFORMAÇOESACERCA DA
QUANTIDADE DE CASOS DO VIRUS CAUSADOR DA
COVID—jQ REPORTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
RIBEIRAO PRETO.

Em atenção ao Requerimento nº 7.137/2021, de autoria da
nobre parlamentar Duda Hidalgo, informamos, primeiramente, que esta Secretaria
Municipal da Educação esta' fazendo o acompanhamento diário de casos de

infecção pelo novo coronavirus, Diariamente os gestores das unidades escolares
informam os casos suspeitos de infecção, encaminhando posteriormente o resultado
dos testes de covid—19.

Até a data de hoje contamos com registro de ocorrência de

casos confirmados em 14 (catorze) unidades escolares, e que representa 10% (dez
por cento) das escolas da rede municipal. Destas, 79% (setenta e nove por cento)
tiveram 1 (um) caso, as demais, 2 (dois).

O total de casos envolvendo servidores/professores são 8

(oito), representando 0,002% do quadro da Secretaria; registrou-se apenas 1 (um)
caso de funcionário terceirizado; e, por t'lm, 13 (treze) alunos“. Abaixo apresentamos
quadro quantitativo por unidade escolar e segundo categoria de indivíduo.

* Com relação aos dados de alunos, e imponentedestacar que alguns casos não são de infecção da
criança, mas de um de seus responsáveis. Flcandoo aluno isolado.

Avenida Treze de Maio, 157, 2ª andar — Jªrdim Paulistano — CEP: 14090-270 - Ribeirão Preto/SP - Tel.: (16) 3977-9100
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Tabela 1: Quadra quantitativo de casos continuadas de covid—19por unidade escolar, segundo grupo
de indivíduos,

Unidade Escolar
ANA MARIA CHUFALO CEI

ANISIO TEIXEIRA, PROFº,. EMEF
ANNA AUGUSTAFRANÇACEI
BRANCA SERRA CEI

CASA DE EMMANUEL BENÇAO DE PAZ CRECHE
EDUARDOROMUALDO DE SOUZA. PROFº.. CEMEI
ELISA DUBOC GARCIA, PROF'.. EMEF
IRIA JUNQUEIRA, DONA, EMEI

IZOLINA IRMA CRECHE LAR

JOSE PEDRO MOREIRA, PROF., EMEI

JOSE ROBERTO FELICIOl EMEI

MARIAAPPARECIDABORGES DE OLIVEIRA
BONINI, EMEI

MARIA REGINACAVALCANTE PROFA CEI

NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA CEI

RAUL MACHADO. PROFº.. EMEF
RUY ESCOREL FERREIRA SANTOS, EMEI

SALVADOR MARTURANO. PROFº., EMEF
TEREZINHA, SANTA, EMEI

WALDEMAR ROBERTO. PROF.,DR,EMEF

Fonte: SecretariaMunicipal da Educação, 14.10.2021.
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' Números referente a um único professor, PEB III, com aulas em diversas séries e unidades.
contabilizado 4 vezes.

Outro dado relevante a ser destacado é que dos casos
suspeitos, 11% (onze por cento) se confirmaram. Segmentando por grupos, temos
que 10% (dez por cento) dos casos reportados de servidores/professores tiveram
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PrefeituraMunicipal de Ribeirão Preto
Esbado de São Paulo

Secretaria Municipal da Educação

resultado positivo no teste de covid-19, com relação aos alunos 13% (treze por
cento) e funcionários terceirizados, 5% (cinco por cento).

Para concluir, abaixo disponibilizamos o quadro contendo o
quantitativo de casos confirmados, por dia, segundo a categoria de indivíduos,
Importante informar que a data se refere ao dia de registro da suspeita, confirmada
posteriormente com apresentação do resultado do teste covid-19.

Tabela 2: Quadro quantitaiivo de casos confirmados de covid-IS por data, segundo grupo de
indivíduos.

T7po

Proíesso Tçtal
"
era

Setembro 29 3 2 5
30 3 1 2 6

Total Set, 6 1 4 1 1

Outubro 1 4 4 8
2 1 1

4 1 1

5 'I 1 2
B 1 1

1 O 2 2
14 3 3

Total Out. 1 0 8 1 &

Total geral 16 1 12 Na

Fonte: SecretariaMunicipalda Educação. 14.10.2021.

Esta é a informação que nos cabia passar.

SME, 14 de outubro de 2021.

FELIPE ELIAS MIGUEL
SecretárioMunicipal da Educação

Avenida Treze de Maio. 157, 2ª andar- Jardim Paulistano — CEP: 14090-270 — Ríhelrãº Preto/SP» Tel.: (16) 3977-9100
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PrefelturªMuulcipalde Ribeirão Preto
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Encaminhamento

Processo PMRP 2021/139921 Vol.: 1

Origem

ÓrgãO' PMRP - Preleilura Municipal de Ribeirão Preto
Unidad OP-10 - DEPARTAMENTOFISCALIZACAODE OBRAS PUBLICAS

Responsáv Cantídio BretasMaganini
Daia amam.: 13/10/2021 às 11:00

Destino

Órgão: PMHP - Preleilura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: GP-4 ASTEL - ASSESSORIA TECNICO LEGISLATIVA

Encaminhamento

Encaminhamento: 1-Segue detalhamento
2—Apos encerrramentodo contrato com a COESA, a nova planilha de serviço
remanescentes está sendo ultimada para possibilitar abertura de nova Iiciiaçã .
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração
Departamento de Recursos Humanos

A ASTEL,

Segue instruído, conforme páginas 07 e 08 e anexos.

Atenciosamente.

Caio Augusto Campos Gentil
Diretor do Departamentode Recursos Humanos

%%

Avenida Dr. Francisco Junqueira nº 2825 - Jardim Macedo- CEP: 14091-902 - Fone: (16) 3973-8844
e-mzil: iretoriarhaadminislracao.pmrp.com.hr
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PrefeituraMunicipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Processo PMR? Zºll/139922

Ao
Adm—30:

Informamos acerca dos concursos públicos e processos seletivos realizados pela
prefeitura nos últimos 24 meses:

Concursos Públicos realizados pela Administração Direta nos últimos 24 meses:
001/2021, 002/2021. 003/2021

Processos Seletivos realizados nos últimos 24 meses:
001/2020. 002/2020. 003/2020. 001/2021

Detalhamentos dos cargos dos concursos públicos realizados nos últimos 24 meses:
Concurso Público nº 001/2021
- Auxiliar de Fannacêutico. Biólogo. Contador. Engenheiro de Segurança do
Trabalho, Especialista em Ciências Ambientais. Médico Clínico Geral o
Técnico em Laboratório de Análises Clínicas
Concurso Público nº 002/2021
- Agente de Fiscalização
Concurso Público nº 003/2021
- Agente de Administração

Deralhamentos das funções dos processos seletivos realizados nos últimos 24 meses:
Processo Seletivo nº 001/2020
Professor Intérprete cou) Domínio na Comunicação em Libras
Processo Seletivo nº 002/2020
Médico Clínico Geral 6 Médico Neurologista
Processo Seletivo nº 003/2020
Educador Social
Processo Seletivo nº 00112021
Auxiliar Administrativo

Data dos concursos públicos realizados nos últimos 24 meses:

00112021 — Publicado no DOM de 23/07/2021
002/2021 -- Publicado no DOM de 23/07/2021



003/2021 « Publicado no DOM de 23/07/2021

Data dos processos seletivos realizados nos últimos 24 meses:

001/2020 - Publicado no DOM de 28/01/2020
002/2020 - Publicado no DOM de 01/04/2020
003/2020 - Publicado no DOM de 10/07/2020
001/2021 - Publicado no DOM de 02/09/2021

Validade dos concursos públicos realizados nos últimos 24 meses:
Os concursos públicos 001/2021' 002/2021 e 003/2021, eslão em andamento e a

parlir da data da homologação o prazo de validade será de 02 (dois) anos.

Validade dos processos seletivos realizados nos últimos 24 meses:
001/2020 - Homologação: 12/03/2020. vencimento: 12/03/2022
002/2020 - Homologação: 27/04/2020. validade: enquanto durar o estado de

calamidade e/on emergência causado pela pandemia de coronavírus (COVlD-lº).
003/2020 - Homologação: 13/08/2020. validade: enquanto durar o estado de

calamidade e/ou emergência causado pela pandemia de coronavírus (COVlD-l9).
001/2021 - Em andamento

Editais ou afins dos concursos públicos realizados nos últimos 24 meses:
Seguem anexos.

Editais ou afins dos processos seletivos realizados nos últimos 24 meses:
Seguem anexos.

Em. 19/10/2021

Claudia de Medeiros Pellissari

Encarregada

Fabiana Cristina Dutra de Oliveira Busa
Divisão de Seleção, Recrutamento e Treinamemo
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RIBEIRÃO PRÉTOM SPSexta-feira, 23 de Julho de 2021

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 027/2021
A SecretariaMunicipal daAdministração. pormeio do Depar-
tamento de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto:
» Convoca, conforme autorização do Executivo Municipal. a
candidata habilitada no Concurso Público abaixo discrimi-
nado. para manifestar interesse em sua admissão.
A convocação feita por meio deste edital destina-se a repo-
sição da candidata que não atendeu ao Edital nº 022/2021 e
à manutenção de serviços executados pela SecretariaMuni-
cipal da Assistência Social.
De acordocom oArtigo2“ do Decreto nº 060 publicado no Dia-
rio Oficial do Município do dia 17/03/2020, como prevenção
ao novo coronavirus (COVID-19), a candidata deverá mani-
festar-sepor meio do e-mail reorutamentothad/nimstracaopmm.com.br.
impreterivelmente nosdias 26, 27 ou 28/07/2021 das 09h00
às 16h00, devendo encaminhar os seguintes documentos“
R.G., CPF. Certidão de EstadoCivil (nascimentoou casamen-
to), comprovantede endereço e Diploma, os quais deverão
estar digitalizados em formato PDF. Demais documentos
comprobatóriosdos requisitos de habilitação do Concurso
Público serão solicitados oportunamente.
A soma do tamanho dos anexos não poderá ultrapassar o
total de 10MB (por e-mail),
A não manifestação consistirá em desistência tácita. sem
direito a reclamação futura, ficando a Administração autori—
zada a convocaros próximos aprovados, conforme ordem de
classificação.
Concurso Público nº 001/18, homologado em 08/04/2019

Assistente Social
R.G.

29984009
CI. Nome
33 VANESSA YAMANE

Ribeirão Preto, 20 de julho de 2021
CAIO AUGUSTO CAMPOS GENTIL

Diretor do Departamentode Recursos Humanos
ANDRÉ ALMEIDA MORAIS

SecretárioMunicipal da Administração
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 028/2021

A SecretariaMunicipal daAdministração, pormeiodo Depar-
tamento de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto:
- Convoca, conforme autorização do Executivo Municipal, a
candidata habilitada no Concurso Público abaixo discrimi-
nado. para manifestar interesse em sua admissão.
A convocação feita por meio deste Edital destina-se a repo-
sição da candidata que não atendeu ao Edital nº 023/2021 e
à manutenção de serviços executados pela Secretaria Muni-
cipal da Assistência Social.
De acordocom oArtigo2“ do Decreto nº 068 publicado no Diá-
rio Oficial do Município do dia 17/03/2020, como prevenção
ao novo coronavírus (COVID-19). a candidata devera mani—
festar—se por meio do e—mail recrutamentuthadministracaugmmcgm.br,
impreterivelmente nosdias 26, 27 ou 28/07/2021 das 09h00
às 16h00. devendo encaminhar os seguintes documentos:
R.G., CPF, Certidão de EstadoCivil (nascimentoou casamen-
to), comprovantede endereço e Diploma, os quais deverão
estar digitalizados em formato PDF. Demais documentos
comprobatóriosdos requisitos de habilitação do Concurso
Público serão solicitados oportunamente.
A soma do tamanho dos anexos não poderá ultrapassar o
total de 10MB (por e-mail).
A não manifestação consistirá em desistência tácita, sem
direito à reclamação futura, ficando a Administração autori-
zada a convocaros proximos aprovados, conforme ordem de
classihcação.
Concurso Público nº 001/16, homologado em 21/12/2016

Psicólogo
CI. Nome
19 GIOVANNACARVALHODE OLIVEIRA

Ribeirão Preto, 20 de julho de 2021
CAIO AUGUSTO CAMPOS GENTIL

Diretor do Departamentode Recursos Humanos
ANDRÉ ALMEIDA MORAIS

Secretário Municipal da Administração
UE 02.10.30

R.G.
403481958É
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CONCURSO PUBLICO Nº 001/2021
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇOES

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PUBLICO que será realizado, p
meio da Fundação VUNESP. Concurso Público para prov
mento de cargos do quadro permanente dos Servidores P
blicos do Município de Ribeirão Preto, instituídos pela L

Complementarnº 3062/21 e seus anexos. publicadano Di:
rio Oficial do Municipio de 29 de abril de 2021, bem como
suas LegislaçõesComplementarese/ou Regulamentadora ,

para seu quadrode pessoal. observados os termos da Iegi
lação vigente.
0 Concurso Público reger-se-ã pelas disposições contidas
nas instruções Especiais,quencam fazendoparte integrante
deste Edital e seus anexos.
INSTRUÇOES ESPECIAIS
CAPITULO I - DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES
1. O Concurso Público destina-se ao provimento de cargos
atualmente vagos, dos que vagarem e forem necessários à
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, durante seu prazo de
validadenostermosda Constituição Federal. art. 37, inciso II .

1.1. Todas as informaçõesdo processo de execução, sobre
o presente ConcursoPúblico, ate a publicaçãoda classifica-
ção final, serão prestadas pela Fundação VUNESP, por mel :]
do Atendimento ao Candidato, nos dias uteis, las 08 as 15

:

t

horas, e pela internet, no site www.vunesg.com.br, send
que, após a competente homologação,as informaçõespe
tinentes passam a serde [esponsabilidadeda PREFEITUR
MUNICIPALDE RIBEIRAO PRETO.
1.2. Os Editais deAbertura, ClassificaçãoFinal e Homologa-
ção serão publicadosna sua íntegra no Diário Oficial do Mu-
nicipio.
1.21. As etapas correspondentes às demais fases dessa
certame serãopubiicadaspormeiodecomunicado resumid :
no Diário Oãcial do Município e a integralidadedas informa—
ções estarão disponíveis no site da Prefeitura Municipal o =

Ribeirão Preto www.ribeiraopreto.sggovbr e da Fundaçã )
VUNESP www,vunesp,com.br sendo de inteira responsab -
lidade do candidatoo acompanhamento destas publicações,
não sendo aceita a alegação de desconhecimento das no »

mas do certame.
1.3. Os candidatos aprovados e empossados : l'bmeter—se—
ão ao Estágio Probatório, conforme art. 19 da Lt i nª 3.181/7
e suas alterações.
1.3.1. Os candidatos aprovados que vierem a ligressar n
quadropermanente dos ServidoresPúblicos do Municipiod =

Ribeirão Preto pertencerão ao Regime Jurídirc- Estatutãri
instituído pela Lei Complementar nº 140/92 3 reger-se-ã
pelas disposiçõesda Lei nº 3181/76, da Lei Coirplementarnª
3.062/21 e seus anexos, publicadasno Diáric (incial do Mu-
nicípio, bem como suas Alterações. LegislaçõesComplemen
tares e/ou Regulamentadorase pelas demais rormas legais.
1.4. Ficam designados os seguintes membros, para compo
rem a Comissão de acompanhamento do concurso:
- Lucia Helena Terenciani Rodrigues Pereira
- Dilson Braz da Silva Júnior
- Giulliene Magna Trajano Silveira
- Elaine Cristina Manini Minto
- RomanoCarelli Júnior
- Josimara Lourenço
- Luzia Márcia Romanholi Passos
- Carolina dos Santos Silva
- Cibele Maria do Amorim Ferreira
- Maíra AssafAndere
- Ari Vladimir Copesco Júnior
- Antônio de Assis Junior
- Eduardo Vita Salles
- Luci Rodrigues da Silva
- Rodrigo Rossato Paschoalini
- Marcia Soares Freitas da Motta
- Sérgio Innocente
- Patricia Soares Pereira Lima
15. Os cargos, os requisitosmínimos exigidos & as vagas
são os estabelecidos na Tabela I e a Remuneraçãoe a carga
horária semanal, na Tabela II:
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Sexta—feira. 23 de Julho de 2021

,
TABELA I

DOS CARGOS, REQUISITOS MINIMOS E VAGAS:
CARGO REQUISITOSMÍNIMOS EXIGIDOS VAGA DA LISTA VAGA RESERVADA VAGA RESERVADA TOTAL

GERAL CANDIDATO CANDIDATO DE VAGAS
NEGROSIPARDOS DEFICIENTES

uxrliar de Famiacéutico EnsmoMédio Completo e experiénoa de Ot (um) ano 03 01 01 5

em lannãcias públicas ou privadas ou cursos de
formação relacionados a área de farmácia.

Tecnico em Laboratório EnsinoMédio Completo e Curso Técnico ou de Nível CADASTRO - - CADASTRO

e Análises Clínicas Superior que habiliteo profissionaltrabalhar em RESERVA RESERVA
laboratório e Registro Proâssional na forma da Lei

E iologo Ensino Superior Completo Bacharelado ou 02 » » 02
licenciatura em Biologia e Regislro Prdissronal na
forma da Lei

ontador Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis 01 - - 01

e Registro Profissronalna forma da Lei

ngenheiro de Segurança Ensino Superior Completoem Engenharia, com 01 - - 01

o Trabalho espedalização em Segurança do Trabalho e Registro
Prohssronal na forma da Lei

speoalista em Ciencias Ensino Superior Completo em Engenharia Ambiental 02 - - 02
imbientais ou Engenharia Florestal ou Biologia ou Gestão

Ambientale Registro Profissional na forma da Lei
| ledico Clinico Geral Curso Superior Completoem Medicina e Registro 06 02 02 10

Profissionalna formada Lei

_ (
TABELA II

E A REMUNERAÇAO E CARGA HORARIA:

:ARGO SALARIO BASE VALE ALIMENTAÇÃO TOTAL BRUTO CARGA HORÁRIA
=xuxiliar de Farmacêutico 2.790,78 663,00 3.453,78 30
Técnico em Laboratóriode Análises Clínicas 3.032,70 884,00 3.916,70 40
Biólogo 4.388,29 442,00 4.830,29 20
:ontador 4.388,29 442,00 4.830,29 20
Engenheiro de Segurança do Trabalho 4.815,15 442,00 5.257,15 20
-specia|ista em Ciêncras Ambientais 4.388,29 442,00 4.830,29 20
edico Clinico Geral 5.929,33 442,00 6.371,33 20

.6. DAS ATRIBUIÇÓES
u lar de Farmacêutico:
escrição Sumária: Realizam tarefas simplesem farmácias,
stocando e manipulandoprodutos já preparados. Sob su-
ervisão, prestam atendimentos, específicos da área das
armácias, atraves de Informações e instruções padroniza-
as.
!ribuições típicas:
elar pela limpeza das prateleiras. balcões e outras áreasde
abelha;
tender os pacientes, verihcando receitas e entregando pro-
utos;
ontrolar estoque e requisitar reposições;
ornecer dados sobre o estoque o prazo de validade de me—

icamentos e materiais;
u><i|iar o farmacêuticona manipulaçãode fórmulas:
xecutar outras atribUIções afins.
iólog :

escrição Sumária Elaboram estudos, projetos e pesquisas
ientif'icas. nos vários setores da biologia ou a ela ligados,
em como os que se relacionem a preservação, saneamento
melhoramentosdo meio ambiente.
tribuições típicas:
ientiôcar animais de interesse a saúde, como insetos, ara-
has. escorpiões. carrapatos. serpentes, morcegos, cara-
nujos, entre outros.
ealizarpesquisa entomologica para a vigilância da Leishma-
iose Visceral. A pesquisa é complexa e envolve as seguin-
es etapas. definição dos locais no município onde as arma-
ilhasserão instaladas; treinamento,orientaçãoe suporteàs
quipesde campodurante o decorrerda pesquisa; organiza—
ão das equipes e dos materiais a serem utilizados; triagem
as amostras recebidas (verificando se existe flebótomo na
mostra); clarificação e coloração de flebótomos para ser
ossível identificar a espécie (processo leva dois dias); iden—
ficaçâo de flebotomos em microscópio, e lançamento das
nformações recebidas.
laborarparecer técnico referente a algum questionamento
ecebido na Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde, so—

1m—-Nnmnnmnrªi-ná1——._mrrnr-|lmrnxnªnnnhF'Mhtl-ºªumI-llh—t

l ore os assuntos de competência do pronssionalbiólogo.
Realizarvistorias zoosanitárias referentes às mais diversas
situações relacionadas com animais de relevância a saúde
pública e em casos suspeitos de algumazoonose, como Fe-
bre Maculosa Brasileira, Leishmaniose, Criptococosee ou-
tras.
Receber e encaminhar de insetos suspeitos.
Elaborarprocedimentopadrão para atendimentodos vários
agravos pelos quais a Divisão é responsável e para realiza-
ção das atividades laboratoriais.
Elaborartreinamentos para outros profissionaisconforme a
necessidade, seja a introdução de um novo trabalho, a al-
teração de algumametodologia de trabalho, ou atualização
sobre determinado tema.
Elaborarpalestras sobre diversos temas, quanto em condo—
minios, empresas e escolas, serviços de saúde e outros ou
a convite de algum evento realizadopelo município ou pelo
Estado.
Auxiliarna conservação, manejoe sustentabilidadeda biodi-
versidade e dos ecossistemas do municipio;
Participação em atividades de Educação Ambiental;
Auxiliarna elaboração e análise de estudos ambientais (EIA,
RIMA, PRAD,RAD, PTRF etc.) relacionadosaolicenciamento
de atividades ou recomposição de áreas de preservação:
Realizarestudos e inventários das espécies animais, vege-
tais e microbianas;
Realizar projetos relacionados à Floricultura. Jardinagem,
Arborização Urbana e Paisagismo;
Atuar na gestão de bacias hidrográficas;
Atuar na gestão de efluentes e resíduos;
Atuar na gestão de museus, jardins botânicos e zoológicos;
Atuar na gestão de parques, reservas e outras Unidadesde
Conservação;
Atuar na recuperação/restauraçãode ambientesdegradados;
Atuar no tratamento, controle e monitoramentobiológico da
qualidade do ar, água e sol;
Executaroutras atribuiçõesafins.
Contador:
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xposição e agentes agressivos de riscos físicos, quimicos
—mm

r, radiação em geral e pressões anormais, caracterizando
5 atividades, operações e locais insalubres e perigosos;
nalisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas,
ropondo medidas preventivas e corretivas e orientando
abalhos estatísticos, inclusive com respeito a custos,
ropor politicas, programas. normas e regulamentosde se-
urança do trabalho, zelando pela sua observância;
laborar projetos de sistemas de segurança e assessorara
Iaboração de projetos de obras, instalações e equipamen-
as, opinando do ponto de vista da Engenharia de Segurança;
studar instalações, máquinas e equipamentos. identifican-
o seus pontos de risco e projetandodispositivos de segu-
ança:
ropor medidas preventivas no campo de Segurança do
rabalho, em face do conhecimentoda natureza e gravidade
as lesões provenientes ao Acidente do Trabalho, incluidas
s doenças do Trabalho:
'iformar os trabalhadores e a comunidade, diretamente ou
or meio de seus representantes. as condições que possam
ausar danos a sua integridade e as medidas que eliminam
u atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas;
xecutar outras atribuições afins.
,APITULO II - DOS REQUISITOS
. Os requisitos básicos para investidura no cargo são os
specit'icados a seguir
.1. cumprir na integra as determinações previstas no Edital
e Abertura de Inscrições do Concurso Público;
.1.1. ter sido classificado no Concurso Público;
12. ter nacionalidadebrasileira ou portuguesa, amparada
elo Estatuto da Igualdadeentre Brasileiros e Portugueses,
onforme disposto nos termos do parágrafo 1ª, artigo 12, da
onstituição Federal. e do Decreto Federal nº 72.436/72;

4 .13 ter, na data de nomeação, idade igual ou superiora 18
dezoito) anos;
.1.4. no oasodo sexo masculino, estarem dia com o Serviço
llilitar,
,1.5. estar quite com a Justiça Eleitoral;
,1.6. ter aptidão física e mental para o exercício do cargo.
.1.7, atender às condições especiais previstas em Lei;
.1.8. estar com o CPF regularizado,
.1.9. possuir os REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOSpara o
argo pretendido,, conforme especificado na TABELA |,
onstante do CAPITULO I - DAS DISPOSIÇÓES PRELIMI-
UARES. deste Edital;
.1.10. Não registrarantecedentes criminais e estarem gozo
os direitos ciVis, politicos e eleitorais, bem como nada ter
ue o desabone e o torne incompatível para o desempenho
e suas funções. _:APITULO III - DAS INSCRIÇOES
. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a
áCita aceitação das normase condições estabelecidas nes-
te Edital, as quais não poderá ser alegada qualquer espeCie
e desconhecimento.
.1. O deferimentoda inscrição dar-se-a mediante o total e
orreto preenchimentoda ficha de inscrição (pela internet) e
correspondente pagamento da respectiva taxa.
.2 As inscrições: deverão ser realizadas somente pela
nternet, pelo site www.vunesp.com.br, no período das 10h00
de 02 de agosto de 2021 até as 23h59 de 02 de setembro
Ie 2021 conforme segue:
) acessar o Site www.vunespcombr;
] localizar no site o link correlato ao Concurso Público;
) ler total e atentamente o respectivoEdital;
) preencher total e corretamente a ficha de inscrição, nos
moldes preVistos neste Edital;
=) transmitir os dados da Ficha de inscrição correspondente;
) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento do valor
a taxa de inscrição conforme adiante:
Ensino Medio: “ R$ 49,50
Ensmo Superior R$ 69.50
.3. Para o correspondente pagamento da taxa de inscrição,
ªm qualqueragéncia bancaria, somente poderá ser utilizado
boleto bancáriogerado no ato da inscrição, até o dia subse-
uente do encerramento do período das inscrições;
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I 3.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação,
pelo banco, do correspondente pagamento referente a taxa,

' 3.5. As 23h59 (horário oficial de Brasília) do último dia do
período das inscrições, a ficha de inscrição não estará mais
disponibilizada no site.
3.6. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição
deverá ser feita no site www.vunespcombr, na página do
Concurso Público, a partir de 03 dias úteis contados do en—

cerramento do período das inscrições. Caso seja detectada
falta de informação, o candidato deverá entrar em contato
com o Atendimento ao Candidato, pelo telefone: (11) 3874-
6300, em dias úteis das 8 às 1Bhs.
3,7. O agendamento do pagamento da taxa de inscrição so-
mente sera aceito se comprovadaa sua efetivação até o úl-
timo dia subsequente para pagamento da taxa da inscrição,
3.7.1. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos
nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição
do candidato. verificada a irregularidade a qualquertempo.
3.8. O candidato deverá indicar, obrigatoriamente,na ficha
de inscrição, se deseja concorrer às vagas de candidatos
com dehciência, às vagas destinadas às pessoas negras ou
perdas e se necessita de condições especiais (parapessoas
sem deficiência, para candidata Iactante, para o exercicio da
funçãodejurado e para o uso de nome social), atentando-se
à realizaçãoda prova objetiva, conforme consta do item 7 do
CAPÍTULOVII - DA PROVA.
3.9. O pagamento da importância correspondente a inscri—
ção poderá ser efetuado em qualquer agencia bancária.
3.9.1. A inscrição por pagamento em cheque somente será
considerada efetuada apos a respectivacompensação e se,
por qualquer razão, o cheque for devolvido ou efetuar paga-
mento demenorvalor.a inscrição do candidatoserá automa-
ticamente tornada sem efeito.
3.9.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por
depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac—simile,
transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou de-
pósito comum em conta corrente, condicional ou por qual—
quer outro meio que não os especificados neste Edital.
3.10. Não haverá devoluçãoda importância paga, ainda que
efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção, total ou
parcial de pagamento do valorda taxa de inscrição. seja qual
for o motivo alegado, exceto isenção conforme disposto no
capítulo que trata da solicitaçãode isenção do pagamento do
valor de inscrição.
3.11, O descumprimentodas instruções para inscrição pela
internet implicará o indeferimento da inscrição.
3.12. A FundaçãoVUNESP e a PREFEITURA não se respon—
sabilizam por solicitação de inscrição pela internet não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação.bem como outrosfatoresque impossibilitem a
transferencia de dados.
3.13, As infon'nações prestadas na hcha de inscrição são de
inteira responsabilidade do candidato, cabendo à PREFEI-
TURA o direito de excluir do Concurso Público aquele que
preenche-Ia com dados incorretos. bem como aquele que
prestar informaçõesinverídicas, ainda que o fato seja cons-
tatado posteriormente.
3,14. A devoluçãoda taxa de inscrição somente ocorrerá se
o Concurso Público não se realizar.
3,15. O candidatopoderáefetuarsua inscrição nos infocentros
do ProgramaAcessa São Paulo (www.acessasaopaulosggovhr).
3.151. Este programa, além de oferecer facilidade para os
candidatos que não tem acesso a internet. e completamente
gratuito. Para utilizar os equipamentos. basta fazer cadastro
apresentando oRG. nos próprios PostosAcessa São Paulo.
3.16. Informações complementares referentes a inscrição
poderão ser obtidas no site Wim/.vunespcombr, ou pelo
Atendimento ao Candidato, telefone (11) 387446300.
3.17. O atendimentoas condições especiais pleiteadas tica-
rá sujeito, por parte da FundaçãoVUNESP e da PREFEITU—
RA, à análise da viabilidade e razoabilidadedo solicitado,
3.18. O candidato será responsável por qualquer erro, omis-

i são, bem como pelas informações prestadas na hcha de
l
inscriçao.
3.19. Não deverá ser enviada à PREFEITURA, ou à Funda-É Para
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crto, - até o término das inscrições - a necessidade de
fiscal transcritor para auxiliar no manuseio da(s) prova(s) e
n: transcrição das respostas, ou ainda, mobiliário adaptado
e/Du facilidade de acesso às salas de provas, banheiros e
demais instalações relacionadas a este Concurso Público.
4. 5.4. O candidatocom deficiência que NECESSITAR DE
T MPO ADICIONALPARA A REALIZAÇÃO DA(S) PRO-
V MS). alem do envio da documentação indicada na alínea
ª” do item 44. deste Edital, deverá encaminharoriginal ou
ccpia da solicitação, por escrito - até o término das inscri-
çi es - comjustificativa acompanhada de pareceremitidopor
especialista da área de sua deficiência contendo a necessi-
de de desse tempo adicional.
4.5. Não serão considerados documentos encaminhados
pc r fax, correio eletrônico ou por outro meio que não 0 esta-
belecido neste Edital.
4. 5.1. Os documentos enviados para a inscrição como pes-
sca com deficiência terão validade somente para este Con-
CL rso Público e não serão devolvidos.
4. 5.2. As informaçõesprestadas na nchade inscrição noque
se refere a inscrição, inclusive como pessoa com deficiência,
assim como a documentação encaminhada, serão de inteira
responsabilidadedo candidato, respondendo civil e criminal-
m ente pelo teor das aúrmativas.
4.7. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem
prova especial ampliada será(serão) oferecida(s) prova(s)
ne ste sistema, com tamanho de letra correspondente à fonte
1E, ou 20, ou 24 ou 28, devendo o candidato assinalar— na
ficha de inscrição - dentre esses tamanhos de letras o que
melhor se adequa a sua necessidade.
4.7.1. O candidato que não indicar o tamanho da fonte tera
st.a(s) prova(s) elaborada(s) na fonte 24.
4. 3, O atendimento às condições especiais solicitadas na
fo ma deste Capítulo ncará suieito à análise de viabilidade e
de razoabilidadedo pedido.
4.5.1.0 candidatoque não atender - dentro do período das
inscrições - aos dispositivos mencionados neste Capítulo.
nã o terá a condição especial atendida a não será considera-
da pessoa com denciência, seja qual for o motivo alegado.
4.3 2. O candidato deverá, a partir das 14h00 do dia 21 de
setembrode de 2021, acessaro site da FundaçãoVUNESP
(_ .vunespcombr), na página deste Concurso, para veri-
ficar os respectivosdeferimentose indeferimentos de inscri-
ções como pessoa com deficiência e de solicitações de
prova(s) e/ou condições especiais.
4.3.2.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o
in !eferimento de inscrição para concorrercomo pessoa com
de ticiéncna ou contra o indeferimento de solicitação de prova(s)
elpu condições especiais, poderá interpor recurso conforme
prevnsto no CAPITULOXIII - DOS RECURSOS, deste Edital.
N o será permitida, no prazo de recurso. a complementação
Ot. a substituiçãode documentos enviadosquando da solici-
ta ;ão de inscrição para concorrer como pessoa com defici-
êr cia ou contra o indeferimento de solicitação de prova(s) el
OL condições especiais.
4.9. Qualquer que seja o motivo alegado, o candidato que
não preencher - na Ficha de inscrição - os campos reserva-
dcs a candidatos com denciência e/ou não realizar sua ins-
cr ção conforme as instruções constantes deste Capítulo:
a) não concorrerá como pessoa com deficiência;
b) perderá o direito a tratamento diferenciado no que se
re ere à(s) prova(s) e/ou condições especiais;
c) não poderá interpor recurso(s) em razão de sua deficiên-
ci ou em favor de sua situação.
4. 0, A não observância, pelo candidato, de quaisquer das
di p05|ções deste Capítulo. implicará a perda do direito a ser
nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com de—
fic ência.
4. 1. Os documentos encaminhados fora da forma ou dos
prazos estipulados neste Capitulo não serão aceitos.
4. 2. As vagas que não forem providas por falta de candida-
to , por reprovaçãono Concurso Público ou por não enqua-
dr ;mento como pessoa com deãciência na avaliaçãomedi-
ca serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita
observância da ordem classificatória.
4. 3. Para assistência a Comissão Permanente instituída
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pela Portaria nº734/18, publicadano DOM de 21/06/18, para
análise dos cargos, inscrições e a compatibilidade para re-
serva legal de vagas aos candidatos com deficiência, fica
designada a segumte ComissãoMultiprohssional:
Auxiliar de Farmacêutico
- Adriano Machado da Silva
- Edilaine Aparecida de Almeida Silva
-Wesley Lucas Dantas Araújo
Tecnico em Laboratório de Análises Clínicas
- Gislaine Carla Bovo Gonçalves
- Gabriela Inara Arcaro Vicentini
- Laize Fernanda Pereira
Biólogo
- Perci Guzzo
- Luzia Márcia Romanholi Passos
— Josimara Lourenço
Contador
- Cibelle Maria do Amorim Ferreira
- Maira Assaf Andere
Engenheirode segurança do trabalho
- Ari Vladimir Copesco Júnior
- Antonio de Assis Júnior
Especialista em CiênciasAmbientais
- Perci Guzzo
- Luzia Márcia Romanholi Passos
- Josimara Lourenço
Médico Clínico Geral
- Marcia Soares Freitas da Motta
- Sergio Innocente
- Antonio Henrique Cavalieri
4.14. A análise dos aspectos relativos ao potencialde traba—
lho do candidato com deficiência obedecerá ao disposto no
Decreto Federal nº 3298, de 20/12/1999, alterado pelo De-
creto Federal nª 5296, de 02/12/2004 e Decreto Federal nº
9.508, de 24/09/2018e demais alterações correlatas.
4.15. Apos a investidura do candidato, a deficiência não po—
derã ser arguida parajustificar a concessão de readaptação
de cargo ou de aposentadoria por invalidez.
CAPITULO V - DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS
NEGRAS OU PARDAS
5, Das vagas destinadas aos cargos de que trata este edital
e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade
deste certame, 20% (vinte por cento) serão reservadas aos
candidatos negros ou pardos, na forma da Lei Municipal nº
13.306, publicada no DOM de 10/07/2014.
51 Em relação as vagas criadas durante o certame, a re-
serva de vagas será aplicada sempre que o númerode vagas
criadas e oferecidas for igual ou superiora 03 (três), na forma
do art. 1º, 51“ da Lei Municipal nº 13.306/2014.
5.1.1. Na hipótese de quantitativo fracionadopara o número
de vagas reservadas a candidatos negros,esse será aumen-
tado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso
de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminu-
ido para número inteiro imediatamente inferior, em caso de
fração menorque 0,5 (cinco décimos). na forma do art. 1“, 5
2“ da Lei Municipal nº 13.306/2014.
5.2, Poderão concorreràs vagas reservadas aos candidatos
negros ou pardos, aqueles que no ato da inscrição se
autodeclararempretos ou pardos, conforme o quesito corou
raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística - IBGE, ,

5.3. Para concorrer ao cadastro reservado, o candidato de-
vera:
a) no ato da inscrição, optar por concorrer ao cadastro re-
servado as pessoas negras ou pardas, preenchendo a au-
todeclaração de que e preto ou pardo. confonne,quesitocor
ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo-
grana e Estatística - IBGE;
b) acessar o link próprio da página do ConcursoPúblico. im-
primir e assinar autodeclaração;
c) disponibilizarfoto recente (preferencialmente5x7 colorida
com fundo branco);
d) realizar um video de no máximo 30 (trinta) segundos, in-
formando, nome, cargo, data de nascimento e pronunciar
que está ciente das condições estabelecidas neste Edital;
e) anexar e enviara autodeclaração preenchida e assinadaÉ O
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ok servado também o previsto no CAPÍTULO IV - DA PARTI-
CIPAÇAO DE CANDIDATOS COM DEFICIENCIA, deste
E ital.
F RRA CANDIDATALACTANTE
6.2. Fica assegurada a mãe Iactante o direito de participar
de ste Concurso nas condições estabelecidas no artigo 227
de Constituição Federal, no artigo dª da Lei nº 8.069/90 (Es-
ta uto da Criança e do Adolescente)e nos artigos 1“ e 2ª da
Lei nº 10.048/2000.
6.2.1, A candidata que seja mãe Iactante deverá encami-
nI arrequerimento contendoj o nome completodacandidata.
o túmero do seu documentode identidade, 0 nome do res-
pc nsável pela criança, o número do documentode identida-
de do responsável pela criança e o nome da criança.
6. 2.1 , 1. O responsável pela criança deverá ter idade igual ou
stperior a 18 (dezoito) anos,
6.2.1.2. A candidata Iactante que tenha necessidade de
amamentar no dia da realizaçãoda(s) prova(s)— no periodo
destinadoàs inscrições - deverá:
a) especificar, na ficha de inscrição, a sua solicitação. e;
b) encaminhar-até o Iºdia útil subsequente ao do término
d.s inscrições — a Fundação VUNESP (por meio digital
"uoload", nas extensões “pdf", “png", "jpg" ou “jpeg“) a refe-
rica solicitação.
6. ,.2. Asolicitaçãoentregue terá validade somente para este
C ncurso e não será devolvida.
6, 2.3. A candidata devera — quando da publicação da con-
vc cação para as provas — acessar o site da Fundação
V NESP (www.vunesgcombr), na página deste Concurso,
para verificar o resultado da solicitaçãode amamentação.
6. ..4. Nos horários previstospara amamentação, a mãe po-
derá retirar-se temporariamente, da sala/local em que es-
ta a(estarão) sendo realizada(s) a(s) prova(s), para atendi—
m ento ao seu bebe. em sala especial a ser reservada pela
C ordenação.
6. ..4. 1. Não haverá compensaçãodo tempo de amamentação
en favor da candidata.
6, _.5. Para amamentação. o bebê deverá permanecer no
an biente a ser determinado pela Coordenação.
6. _.5.1. O bebê deverá estar acompanhado de um adulto
responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado
pela candidata) e a permanência temporária desse adulto.
nc local das provas, será determinadopela Coordenação do
C ncurso.
6. ..5.2. O acompanhante receberá embalagem para guar—
da r seus pertences eletrônicos, telefone celular, entre outros
materiaiseletrônicos. Essa embalagem deverá permanecer
Ia rada até a sua saida do prédio de aplicação de prova(s).
6. “5.3. A candidata. durante o período de amamentação,
será acompanhada por fiscal da Fundação VUNESP, sem a
presença do responsável pela guarda da criança,que garan-
tira a participaçãonos termos e condições deste Edital.
6. ..6. Excetuada a Situação preVista no subitem 6.2.1 deste
C pítulo, não será permitida a permanência de qualquer
acompanhante, inclusive criança,nasdependências do local
de realização da(s) prova(s), podendo ocasionarinclusive a
não participaçãodo candidato no Concurso Público. _PI RA 0 CANDIDATOQUETENHAEXERCIDOA FUNÇAO
D JURADO
6, . O candidato que tenha exercido a função de jurado a
partir da vigêncra da Lei Federal nº 11.689/2008 poderá - na
ficha de inscrição informar essa condição. Essa condição
poderá ser utilizada, neste Concurso, para fins de critério de
desempate, desdequecomprovadamente,tenha sidojurado
nos termosdo art.440do Código do Processo Penal (Decreto
Federal nº 3.689, de 03.10.1941).
6. .1. O candidato, para fazerjus ao previsto no subitem 6.3
deste Edital, alem de declarar essa condição, na nona de
in crição - até o 1“ dia subsequente ao do término das
in crições - deverá:
a) acessar o link próprio da página deste Concurso Público,
no Site da Fundação VUNESP (www.vunespcombr);
b) enviar a documentação comprobatóriade ter exercido a
fu ção de jurado de acordo com este Capítulo (por meio di-
gital “upload", nas extensões "pdf”, "png", ”jpg" ou "jpeg";
6. ,2. Para fins da comprovaçãomencionada nos itens 6.3 e
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subitem 6.3.1 deste Edital, serão aceitas. certidões, declara-
ções, atestados e outros documentos públicos (original ou
cópia autenticada em cartório) emitido pelos Juízes e Tribu-
nais de Justiça Estaduais e Federal do Pais.
63 2.1 Para efeito estipulado no item 6.3.1, sera considera-
da a data do envio por meio do sistema “upload".
6.3.2.2. O documento anexado terá validade somente para
este Concursoe não será devolvido.
6.3.3. O candidato deverá, a partir das 14h00 do dia 21 de
de setembrode 2021, acessaro site da FundaçãoVUNESP
(www.vunesgcombr). na página deste Concurso, para veri-
ficar os respectivos deferimentose indeferimentos da solici-
tação para utilização da condição de jurado (ou seja. se a
condiçãodejurado será ou não utilizada como critério de de-
sempate no momentoda classificação dos candidatos apro-
vados neste Concurso).
6.3.4. O candidato
a) que tiver o resultadoDEFERIDO participara deste Con-
curso com a condiçãodeiurado (esse crite'rio será utilizado
no momento da classificação);
b) que tiver o resultado INDEFERIDO poderá interpor re-
curso conforme previsto neste Edital.
6 3 4.1. Não será permitida, no prazo de recurso, a com-
plementação ou a substituição de documentos enviados
quando da solicitaçãode uso da condição de jurado.
6.3.5. Se o recurso relativo ao indeferimento da condiçãode
jurado for:
a) DEFERIDO: o candidato participará deste Concurso com
a condição de jurado (ou seja, a condição de jurado será
utilizada como critério de desempate no momento da classi-
ficação dos candidatos aprovados neste Concurso);
b) INDEFERIDO: o candidatoNÃO participarádeste Concur-
so com a condição de jurado,
PARA USO DE NOME SOCIAL
6.4. Será assegurado, nos termos do Decreto Estadual nº
55.588. de 17 de março de 2010, o uso de nome social.
6 4.1. Para tanto, o candidato que pretenda utilizar o nome
social no dia da(s) prova(s) - no período destinadoàs ins-
crições - deverá:
a) especificar, na ficha de inscrição, a sua solicitação. e;
b)encaminhar-atéo1ºdiaútilsubsequenteao dotérmino
das inscrições - à Fundação VUNESP (por meio digital
“upload", nas extensões “pdf“, “png", "jpg" ou “jpeg") reque—
rimento contendo: o nome civil completo do candidato, o nu—

, mero do seu documentode identidadee o nome social a ser
utilizado (que deverá ser utilizado para tratamento).
6.4.2. O nome social (se deferido o requerimento) será uti-
lizado apenas para fins de tratamento. O nome civil será uti-
lizado em todas as publicações relativas a resultados deste
Concurso.
6.4. 3, O candidatoque não atender integralmenteao estabe—
lecido no item 6.4.1 e suas alíneas deste Edital não terá re-
conhecido o direito de utilização do uso de nome social.
64.31 O requerimento terá validade somente para este
Concurso e não será devolvido.
6.4.3.2. O candidato deverá, a partir das 14h00 de 21 de
setembro de 2021, acessar o site da Fundação VUNESP
(www.vunespcombr), na página deste Concurso, para veri-
ficar o resultadodo requerimentorelativo a solicitaçãode uso
de nome social.
6.4.4. O candidato:
a) que tivera requerimento DEFERIDO terá reconhecidoo
direito de utilização de seu nome social para efeito de tra-
tamento:
b) que tiver o requerimento INDEFERIDO poderá interpor
recurso conforme previsto no CAPÍTULOXIII - DOS RECUR-
SOS deste Edital.
6.4.4.1. Não será permitida, no prazo de recurso, a com-
plementação ou a substituição de documentos enviados
quando da solicitaçãode uso de nome social.
6.4.4.2. Se o recurso relativo ao indeferimento do uso de
nome social for:
a) DEFERIDO: o candidato terá reconhecrdo o direito de
utilização de seu nome social para efeito de tratamento;
b) INDEFERIDO: o candidatoNÃO terá reconhecidoodireito
de utilização de seu nome social para efeito de tratamento.É O
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"U ovas, por meio de busca individual. devendo, para tanto,
formar os dados solicitados.5

site mencionado.
4. Nos 03 (três) dias que antecederem a data prevista para
realização da prova objetiva, o candidato poderá contatar
Atendimento ao Candidato (0xx11) 3874-6300, em dias
eis, das 6 as 18 horas.

iital de Convocação.
6.0 candidatoreceberá o Cartão Informativo por e-mail, no
dereço eletrônico informado no ato da inscrição, sendo de
a exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização

d seu correio eletrônico.
8 6.1. Não serão encaminhados Cartões Informativos aos
c ndidatos cujos endereços eletrônicos informados no ato
d inscrição estejam incompletos ou incorretos.
8 6.2. A Fundação VUNESP e 5 PREFEITURA MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO não se responsabilizampor informa-
es incorretas,incompletasou porfalha na entrega demen-
gens eletrônicascausada por endereço eletrônico incorre-
ou por problemasde provedorde acesso do candidatotais
mo. caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam,
entuais truncamentos ou qualquer outro problema de or-
=m tecnica, sendo aconselhavel sempre consultaro site da
.indação VUNESP (www.vunespcombr).
6.3. A informação sobre o local de prova obtida no site da
JndaçãoVUNESP tern caraterde mero auxílio ao candida-
, não sendo aceita a alegação como justificativa para a
sência ou o comparecimentoem data, local, sala ou ho-
rios incorretos, uma vez que a comunicaçãooficial e aque-
feita no Diário Oficial do Município.
7. Se, porqualquermotivo, o nome do candidato não cons-
rdo Edital de Convocaçãopara a prova objetiva devera' ser
ntatado o Atendimento ao Candidato, de segunda a sába-
, em dias úteis, das 8 as 18 horas, pelo telefone (0xx11)
74-6300, para verincar o ocorrido.
7.1. Ocorrendoo caso constante do subitem 8.7. poderá o
ndidato realizar a prova se apresentar o respectivo com-
ovante de pagamento efetuado nos moldes previstos nes-
Edital, devendo, para tanto, preenchere assinar. no dia da
ova, formulario fornecido pela Fundação VUNESP.
7.2. A inclusãode que trata o subitem 8.7 será realizadade
rma condicional, sujeita a posteriorvermcaçãoda regula-
ade da referida inscrição.
7.3. Constatada eventual irregularidade da inscrição, a
clusão do candidato será automaticamente cancelada,
m direito a reclamação, independentemente de qualquer

formalidade, considerados nulos todos os atos dela decor-
rentes.
8 7.4. O candidato somente poderá realizar as provas no
local divulgado no Edital de Convocação para as provas,
8 8.0 candidatodeverá comparecer ao local designado para
a respectiva prova, constante do Edital de Convocação, de
a ordo com os horários escalonados, munido de:
8.8.1. Um dos seguintes documentos de identificação com
fo ografia. no original: Cédula de Identidade (RG.). ou Re-
gistro de IdentidadeCivil (RIC). Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social (CTPS), Carteira Nacmnal de Habilitação
c m foto, Passaporte, Identidade Funcional expedida pela
P Iícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, inclusive aque-
las expedidas aos Soldados PM Temporarios, ou Certificado
d Reservista ou outro documento de identincação com fé
p blica e fotograna; ;
8, .2. Comprovantede pagamento da taxa de inscrição (no
: so de o nome não constar no Edital de Convocação);
B. .3. Caneta esferográfica fabricada em material transpa-
r te de tinta preta,
8. .A. máscara, reserva de máscara e alcool gel;
& .4.1 . caso ocandidato utilizemáscara(s)descartável(veis)
d verá aoterminoda aplicaçãode prova(s)sero responsavel
p Io descarte das máscaras utilizadas, não podendo, de
to ma alguma. joga-las no chão das dependências onde es-
ti er realizandoa(s) prova(s) e/ou em outro local que venha
s rde circulação de demais pessoas.
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3.1. Recomenda-se ao candidato que acesse diariamente '
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8.9. Somente será admitido na sala de prova o candidatoque
apresentar um dos documentosde identificação descritos no
subitem 88.1 deste Capítulo. desde que permita, com clare-

. za a suaidentificação. bem como. utilizandooequipamento

5. Somente será permitida a participaçãodo candidato na *

ova na respectivadata, horário. local e sala constantes do '

de proteção individual (mascara).
8.9.1.0 candidatoque não apresentar o documento, confor—
me disposto no item 8.8.1 e sem o equipamentode proteção
individual, não fará a(s) prova(s).
8.10 Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros do-
cumentos não constantes deste Edital.
8.11. Não será admitido no local de prova o candidatoque se
apresentar após o horário estabelecido no Edital de Convo-
cação para o inicio da prova.
8.1 2. Não haverá segunda chamada. seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
nem aplicação da prova fora do local. sala, data e horário
preestabelecidos.
8.123. O horário de inicio da prova, propriamentedito, será
definido em cada sala de aplicação,
8.122. Durante a realização da prova objetiva, não serão
permitidos qualquer espéciede consultaa códigos. livros,
manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa,
utilização de outro material não fornecido pela Fundação
VUNESP, máquina e relógio de qualquer natureza, agenda
eletrônica ou similar, aparelhos sonoros, telefone celular,
BIP, pager, tablet. iPodtâ), palmtop, pendrive, mp3 player,
gravador, controle de alarme de carro ou qualquer tipo de
receptor e emissor de mensagem, assim como o uso de bo-
né. gorro, chapeu, óculos de sol e fones de ouvido,
8.12.3.0 telefone celulare/ou qualquerequipamento eletro—
nico deverá ser desligado antes de ingressar na saia e per-
manecer obrigatoriamentedesligados durante a aplicação
da(s) prova(s), e dentro da embalagem plástica, com todos
os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados,
incluindo alarmes. O candidato será eliminado do concurso
caso o seu telefonecelularou qualquer equipamentoou dis—

positivo eletrônico entre em funcionamento,mesmo sem a
sua interferência direta, durante a realização das provas.
8.124 A Fundação VUNESP poderá fornecer embalagem
plásticanãotransparente. para a guardade objetospessoais
do candidato, inclusive de relógio de qualquer natureza, tele—
fone celular ou de qualquer outro material de comunicação.
8.12.4.1. A referida embalagem plástica do item anterior.
contendo os objetos pessoais do candidato, deverá perma-
necer lacradae debaixoe/ou ao lado da carteiradurantetodo
o periodo de aplicação do concurso e somente poderá ser
desiacrada fora do ambiente de provas.
8.125. A Fundação Vunesp não Hcará responsavel pela
guarda de quaisquer dos materiais supracitados, bem como
não se responsabilizarápor perdas ou extravios de materiais
ou de equipamentos eletrônicosocorridos durante a realiza-
ção das provas nem por danos neles causados.
812.6. No dia de realizaçãodas provas, a FundaçãoVunesp
podera submeter os candidatos ao sistema de detecção de
metal nas salas, corredores e banheiros, afim de impedir a
prática de fraude e de verificar se o candidatoestá portando
material não permitido.
8.12,6.1. O detector de metal irá fazer varredura superficial
portoda extensão do corpo, da cabeça aos pés do candidato,
incluindo a parte inferior dos pés, a Em de verificar algum
material eletrônico ou metal não permitido.
8.13. O candidatoque, eventualmente, necessitar alterar al-
gum dado cadastral, por erro de digitaçãoconstante do Edital
de Convocação,deverá efetuara correçãosomente pormeio
do site e após 02 (dois) dias da data da aplicação da Prova
Objetiva.
8.14. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou
sugestão deverá procurara sala de coordenação no local em
que estiver prestando a prova.
8.15. No ato da realização da prova objetiva, o candidato
receberá o caderno de questões e a folha de respostas, na
qual deverá conferir os seus dados pessoais e registrarseu
nome porextenso no campoapropriado,não podendoalegar
qualquer tipo de desconhecimento.
8.16. E de responsabilidade do candidato, inclusive no que
diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a con-
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” =MM
1de1
” = nota da prova
= número de acertos
= número de questões
.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver

cta da prova (NP) igual ou superiora 50 (cinquenta) pontos.
2. O cartão resposta das questões objetivas será zerado
ando o candidato:
entregar o cartao resposta das questões objetivas em
anco,
.O candidato não habilitado será eliminado do Concurso
blico.
XPÍTULO X - DA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
. Após ojulgamento da prova e procedidoo desempate de
tas, serão elaboradas e publicadas por edital, três listas

prévias, a saber: Lista Prévia Geral, Lista Previa Especial de
: ssoas com Deficiência e Lista Prévia Especial de Candi—

d tos Negros e Pardos, em ordem de classificaçãoe alfabe-
II na.
1l.1. Os candidatos aprovados serão classificados por or—

&

:»o-osºqgesºªsºzzzo
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nn

U

DIS CANDIDATO_S INSCRITOS NA CONDIÇÃO DE PES-
S “A COM DEFICIENCIA

li ão a ser realizada pela Comissão Permanente, instituída
p Ia Portaria nº 734/18, publicadano DOM de 21/06/18, para

d deHCIencia, o candidato será classificadoem igualdade
d condições com os demais candidatos da Lista Geral, des—
d que a sua nota ânal o habilite a integra-la.
15.5.2. Se a Comissão Permanente concluir pela incompati-
bi dade da limitação apresentada pelo candidato com o
e -rcício das atribuições inerentes ao cargo, o candidato
5 á excluído do concurso.

0 (dois) dias úteis, contados do dia seguinte da publicação
d conclusão da avaliação.

M. dico Clínico Geral
- árcia Soares Freitas da Motta
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Representante do ConselhoMunicipal do Desenvolvimento
e Promoção da Igualdade Racial - COMDEPIR:
— Rafael Jose dos Anjos Silva
Representante da Ordem dos Advogadosdo Brasil - OAB:
- Marina dos Santos Martins Camargo
Representante da Associação dos Advogados de Ribeirão
Preto - AARP:
- Maria Conceição do Nascimento
Representante do Instituto Plural de Educação e Cidadania
Vila Bela.
- SiIVia Helena Seixas Alves
10.9. O candidato não será enquadrado na condição de
negro ou pardo quando, por maioria, os integrantes da Co-
missão, consideraro não atendimentodo quesito corou raça
por parte do candidato.
16.10. A conclusão da avaliação quanto ao enquadramento
fenotípico será publicada no Diário Oficial do Municipio.
10.101 O candidato não enquadrado na condição de pes-
soa negra ou perda terá acesso à decisão fundamentadada
Comissão de Avaliação por meio do site da Fundação
VUNESP, www.vunespcombr, durante o prazo de 02 (dois)
dias úteis contados do dia seguinte da publicação do
indeferimento do enquadramento fenotípico.
10,102, Cabera' recurso à Comissãode Concurso,no prazo
de 02 (dois) dias úteis, contados do dia seguinte da publica—
ção do indeferimento do enquadramento fenotípica,
10,11 Afastadadefinitivamente a condiçãode pessoa negra
ou parda do candidato, será classificado em igualdade de
condições com os demais candidatos da Lista Geral.
10.12. Os candidatos negros ou pardos aprovados para as
vagas a eles destinadas e as reservadas para pessoas com
deficiência. convocados concomitantemente para o provi-
mento dos cargos, deverão manifestaropção por uma delas.
10.12 1. Na hipótese de que trata o item anterior, caso os
candidatos não se manifestem previamente, serao nomea-
dos dentro das vagas destinadas aos negros ou pardos.
CAPITULO XI - DA PONTUAÇAO FINAL
11, A pontuação final será a_nota obtida na prova objetiva.
CAPITULO XII _- DOS CRITERIOS DE DESEMPATE E DA
CLASSIFICAÇAO FINAL
12. Em caso de igualdade da pontuação nnal, serão aplica-
dos sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
12.1. com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos no
término das inscrições, nos termos da Lei Federal nº 10.741/
2003. entre si e frente aos demais, sendo que será dada
preferência ao de idade mais elevada;
4.2.1.1 que obtiver maior número de acertos em Conheci-
mentos Específicos;
12.1.2. que obtiver maior número de acertos na dissiplina de
Lingua Portuguesa;
12.1.3. que obtiver maior número de acertos na discrplina de
Matemática (quando houver);
12.1.4 que obtiver maior númerode acertos na disCIplinade
Noções de Informatica (quando houver);
12.1.5. que obtiver maior número de acertos na disCIpIina de
Política de Saúde (quando houver);
121,63. mais idoso entre os candidatos com idade inferior a
60 (sessenta) anos no término das inscrições.
1217. ter o candidato. comprovadamente, sidojurado, nos
termos do disposto no artigo 440 do Código de Processo
Penal (Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941). in-
troduzido pela Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008.
121.8. Persistindo,ainda, o empate, poderá haver sorteiona
presença dos candidatos envolvidos,
12,2. Os candidatos aprovados serão classificados, por
ordem decrescente da pontuação final.
12.3. Os candidatos classificadosserão enumerados em 03
(três) listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprova-
dos), outra aos candidatos negros ou pardos e outra especial
(candidatos com dehciéncia aprovados), que serão publicadas
no Diário Oficial do Municipio de Ribeirão Preto.
12.4. Não ocorrendo inscrição no ConcursoPúblico ou apro—
vação de candidatos negros ou pardos ou com denciência,
será elaborada somente a Lista de Classincaçao Final Geral.
12.5, O percentual de vagas reservado aos candidatos ne-
gros ou pardos e/ou com deficiência será revertido para
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ç o ou por outro órgão com delegação para tal. Odocumento
d escolaridade que for representado por declaração, certi«
d o. atestado e outrosdocumentosque não tenham o cunho
d finitivo de conclusão de curso devera ser acompanhado,
O RIGATORIAMENTE,do respectivo histórico escolar, A

foto 3x4 atual e colorida;
comprovantede re5idência;
egistro no respectivoConselho de Classe (se houver;.

Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipalde Ri-
o Preto poderá solicitar outros documentos comple—

ntares.
1 ' .4. Não serão aceitos, para o ato da posse, protocolos ou
c-pias dos documentos exigidos. As cópias somente serão
aceitas se estiveremacompanhadas do original. para Hns de
c-nferência pelo órgão competente.
1'.5. O candidato aprovado e classificado para as vagas
& istentes, obedecendo a ordem de classificação,será con-
v-cado para sersubmetido a Exame Medico Admissional, de
c rãter eliminatório, para avaliação de sua saúde fISica e
m ntal, oportunidadeem que poderá ser detectada incapa—
ci -ade ou enfermidade impeditiva para o desempenho das
ta efas do Cargo Publico, podendo, nestes casos, serem
s- licitados exames complementares.
1 ' .6. As decisões da PeríciaMédica da Prefeitura Munici-
p I de Ribeirão Preto terão caráter eliminatório para efeito
d. posse, serão soberanas e delas não caberá qualquer

a os, a contar da data da publicaçãoda homologação, po—
d ndo ser prorrogado uma única vez por igual período, a
c tério da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRE—
TID.
1.1. O período de validade do Concurso não gera para a
P'EFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO a obri-
g toriedade de aproveitartodos os candidatos aprovados.

ferência na nomeação.
.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

.4. A inscrição do candidatono Concursoimplicará a com-
ta ciência das normas e condições estabelecidas neste
ital, e das normas legais pertinentes, sobre as quais não
dera alegar qualquer espécie de desconhecimento, bem

: ou evento que lhes disser respeito, circunstância ques rã divulgada em Edital ou Aviso publicado.
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'iformaçoes sobre o presente Concurso Público,
. reação da classincação final, serão prestadas pela

FundaçãoVUNESP, por meio do Atendimento ao Candidato,
ms mas rirem, das 08 as 20 horas, e pela internet, no site
www vunesgcombr, sendo que, após a competente homo-
' o as infomações pertinentes passam a ser de res-

ilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO
DR ..

, 16 9 Err. caso de necesSIdade de alteração, atualização ou
— rreçãc de algum dado cadastral, ate' a emissão da classi-
I'ic “ão final, o candidato deverá solicita-Ia à Fundação
VUNESP, por meio do site ww.vunesp.com.br. Após a no
mologação e durante o prazo de validade deste Concurso
Público. eventual alteração de endereço deverá ser encami-
nhada, mediante carta, assinada pelo candidato aprovado.
com Aviso de Recebimento, endereçada ao Departamento
de Recursos Humanos da PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO. E de responsabilidade do candidato
manter seu endereço, e-mail e telefone atualizados para
viabilizar os contatos necessários. sob pena de, quando for
convocado, perder o prazo para admissão, caso não seja
'ocalizado.
16.10. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
e a Fundação VUNESP se eximem de quaisquer despesas
assumidas pelos candidatos em razão deste Concurso, no-
tadamente as decorrentes de viagens e estadas dos candi-
datos.
16.1, 1. A FundaçãoVUNESP e a PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃOPRETO não emitirão Declaração de Aprova-
ção no Gertame, pois a propria publicação no DOM e docu-
mento hábil para fins de comprovação da aprovação. Não
serão fornecidosatestado, copia de documentos, certincado
ou certidão relativos à situação do candidato reprovado no
Concurso.
1512. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
e a Fundação VUNESP não se responsabilizampor eventu-
ais prejuízos ao candidato decorrentes de:
ai endereço eletrônico inexistente, com erros ou não atuali—
zado“
b) mensagem eletronica não visualizada ou deletada;
c) mensagem eletrônica devolvida por limite de cota e/ou
temoo de entrega exoedidos;
16.13. O candidato será considerado desistente e excluído
tacitamente do Concurso Público quando não comparecer
às convocações na data estabeleCidaou manifestarsua de-
sistência por escrito.
16.14. Os questionamentos relativos a casos omissos ou
duvidosos serão julgados pela Comissão de Concursos da
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
16.15. Decorridos 90 (noventa) dias da homologaçãoe não
caracterizando qualquer óbice. é facultada a eliminaçãodas
provas e demais registros escritos, mantendo-se. porém,
pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros
eletronicos,
16.16. As convocações, avisos e resultados serão publica«
dcs no Diário Oficial do Município e ficarão disponíveis no
endereço eletrônico: www.ribeiraogretosggovbr. no link
Concursos PREFEITURA MUNICIPAL.
16.17, Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis. a qual—

quer tempo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO poderá anular a inscrição, prova ou nomeação do
candidato, desde que selamveriiicadasfalsidades de decla-
ração ou irregularidade no Certame.
1618 A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEI-
RAO PRETO, a homologação/prorrogaçãodeste concurso
podera ser feita em etapas (por cargo).
16.19. A nomeação do candidato implica sua aceitação da
Legislação em vigor, inclusive do Estatuto dos Servidores
Municipais da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO.
16.20. A práticade falsidade ideológica em prova documen-
tal acarretará cancelamento da inscrição do candidato, sua
eliminação do respectivo Concurso Público e anulação de
todos os atos com respeito a ele praticados pela PREFEITU-
RA ainda que ja tenha sido publicado.
16.21. Toda amenção a horario neste Edital e em outros atos
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minares. 3.2 Determinação de escopo. 3.3 Materialidades,
risco e relevância 3.4 Exame e avaliaçãodo controle interno.
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mas de coordenadas e georreferenciamento. Sistemas ve
imageamento: principais sistemas sensores, conceitos e3.5 Risco inerente, de controle e de detecção. 36 Risco de i pixel resolução espacial. temporal e radiométnca. Image 5

auditoria 37 Matriz de Planejamento. 38 Roteiros
toria. 3. 9 Papéis de trabalho 3.10 Testes de auditoria. 3.11
Importanciasda amostragem estatistica em auditoria.
4. Execução da auditoria. 4.1 Técnicas e procedimentos.
4.1.1 Exame documental, inspeção fisica, conferênCia de
cálculos, observação, entrevista, circularização, concilia-
ções, análise de contas contábeis, revisão analítica.
5. Comunicaçãodos resultados. 51 Relatórios de auditoria.

'

6. Documentação da auditoria
7 SuperVisão e controle de qualidade.
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA , ,

1. Orçamento: 1.1 conceitos. 1.2 Princípios orçamentários.
2. Processo orçamentário;2.1 Elaboraçãoda proposta orça-
mentária; discussão, votação e aprovação da Lei do Orça—
mento. 2.1 Execuçãoorçamentáriae financeira, 2.3 Controle
e avaliação da execução orçamentária.
3. Planejamento orçamentário: 3.1 Plano Plurianual. 3.2 Lei
de Diretrizes Orçamentárias e 3.2 Lei OrçamentáriaAnual.
4. Créditos adicionais: 4.1 Conceito classificação.4,2Auto—
rização, abertura, vigência, indicação e especifcação de
recursos 4 3 Escrituração contábil
LEGISLAÇÃO
1. Lei Complementarnº 101/2000 e alterações.
2. Lei nº 4320/1964 e alterações.
3. Lei nº 8666/1993, exceto os artigos 89 a 108, que foram
revogados pela Lei nº 1413/21.
4. Lei nº 14.133/21.
5. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) - 8ª edição.
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Conhecimentos Específicos: Legislação atualizada em
Saúde do Trabalhadorelaborada pelos: Ministério do Traba-
lhoe Emprego; Ministérioda PrevidênciaSocial. Normas Re—

gulamentadoras (atualizadas) da Portaria nº 3214/1978 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Sistemas de Gestão In-
tegrada em Saúde,MeioAmbiente e Segurança do Trabalho.
Organização e Administração. Psicologia e Comunicação.
Estatística de Acidente do Trabalho. Fisiologia do Trabalho.
Ergonomia. Ventilação Industrial, Noçõesde Toxicologia In-
dustrial. Noções de Epidemiologia. Saneamento do meio.
Proteção contra incêndio, Primeiros socorros. Higiene do
Trabalho. Arranjo Fisico, Avaliação e controle dos riscos:
proteção coletiva. equipamento de proteção individual. Ris-
cos ambientais: agentes químicos. físicos, biológicos. er-
gonômicose mecânicos; riscosem eletricidade; transporte e
movimentaçãode materiais. Segurança na construção civil.
Programas. Campanhas e SIPATs. Acidentes do Trabalho:
causas, consequências, programas de prevenção. comuni—
cação e análise de acidentes. Segurança no transito, Inspe-
ções de segurança. SESMT — Serviços Especializados em
Engenhariade Segurança e em Medicina do Trabalho, CIPA
» Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Conceito de
Risco, perigo. acidente. incidente. PPRA e PCMSO; PPP -
Perfil Profissiogra'fico Previdenciario; LTCAT - Laudo Técni—
co das Condições Ambientais de Trabalho. Programas de
Gerenciamento de Riscos. Auditoria de Segurança, Técni-
cas de Análise de Riscos: Série de Riscos.Análise Prelimi—
narde Riscos, Análise de Modos de Falha e Efeitos, HAZOP,
Análise de Arvore de Falhas, Tecnicade IncidentesCríticos.
Proteção do MeioAmbiente. Transportede materiaisperigo-
sos. Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933,
e suas posteriores alterações. Lei Federal nª 5194, de 24 de
dezembrode 1966, e suas posteriores alterações, Lei Fede-
ral nº 7.410, de 27 de novembro de 1985 e suas posteriores
alterações, Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005. e
suas posteriores alterações e outras norrrias que venham
substitui—los ou complementa-los. '

Especialista em Ciências Ambientais
ConhecimentosEspecíficos:
Geoprocessamento e sensoriamento remoto. Conceitos bá—
sicos de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Siste—

dade da agua para consumo humano. Diretriz Namonal o“Plano de Amostragemda Vigilância da Qualidade da Ág a
para Consumo Humano. Poluição hídrica. Tecnologias etratamento de água. Tecnologiasde tratamento de efluentvs
sanitários, Poluentes atmosféricos. Tecnologias de trat--
mentode residuos sólidos. Saneamento ambiental. Siste a
de abastecimento de agua, Rede de esgotamento sanitário.
Gerenciamentode resíduos sólidos: acondicionamento,cv—
Ieta, transporte, tratamento e destinação nnal. Drenag
urbana (micro e macro). Planejamento e gestão ambientl.
Avaliação de impactos ambientais. Riscos ambienta .

Nacional de Proteção e Defesa Civil. Gerenciamento ne
desastres, ameaças e riscos. Politica de combate a cala i-
dades. Lei nº 9505/1998 e alterações e Decreto nº 651 /

9.795/1999e Decreto nº 4281/2002 (EducaçãoAmbient ).
Leinª12.305/2010(Po|itica NaClonaIde Residuos Sólido ).
Lei nº 11.105/2005 (organismos geneticamente modifi -
dos). Lei nº 7.802/1989e alterações (Lei deAgrotóxicos). '

2014. Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 (

Controle e da Vigilância da Qualidadeda Agua para Con -
mo Humano e seu Padrão de Potabilidade); Resolução 8

Saúde e da outras proVidênCIas).
Para o cargo de Médico Clínico Geral:
CONHECIMENTOS GERAIS

Federal nº 8.080/1990. Lei Federal nª 8.142/1990. Decr. o
Federal nº 7508/2011. Redes de Atenção a Saúde. Políti a
Nacional de Humanização.DeterminantesSociaise Proc- -
sos de Saúde-doença. Linhas de cuidados,
Noções de Informática: MS-Windows 2010: conceito «ue
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Sexta-feira, 23 de Julho de 2021

TABELA II waza-
DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

CARGO SALARIO VALE TOTAL CARGA
BASE ALIMENTAÇÃO BRUTO HORÁRIA

Agente de Fiscalização 2.972,04 894.00 3.856,04 . 40

1.6. DAS ATRIBUIÇÓES
Agente de Fiscalizaçãoz
O concurso destina-se a fiscalizaçãonas areas de vigilância
sanitária, hscalização geral, posturas, obras, ambiental e
limpeza urbana.
Descrição Sumária:
Orientam e fiscalizam o cumprimento de leis, regulamentos
e normas que regem as posturas municipais, inclusive quan-
to ao meio—ambiente;edincações de obras públicas e parti-
culares; legislação sanitária
Realizam os lançamentos de valores tributários
Podem exercer a Hscalização quanto à execução dos servi—

ços, quando terceirizados relacionados às áreas que atuam.
Atribuições típicas:
Exercera Escalizaçãoem estabelecimentos e locais destina-
dos a produção, fabrico, preparo, beneficiamento,manipula-
ção, acondicionamento,armazenamento, depósito ou venda
de alimentosde forma com que se faça cumprir a legislação
sanitária;
Expedir autuações, intimações e advertências, a fim de
reprimir ações degeneradoras da saúde pública;
Realizarvistorias em atendimentos as reclamações referen-
tes as normas relativas a proteçãodos ecossistemas, zoono-
ses e alimentosque possam comprometera saúde publica.
Atuar no combate e controle de fauna nociva e vetores;
Emitir relatórios periódicos e quando solicitado sobre suas
atividades;
Prestar informações em processos que lhe forem submeti-
dos à apreciação;
Informar permanentemente a chefia sobre as irregularidades
apuradas, oferecendo relatórios consubstanciados;
Auxiliare acompanhar, quando solicitado, médicossanitaris-
tas, veterinários, engenheiros sanitaristas e químicos, nas
inspeções por ele realizadas;
Promover educação sanitárias;
Executaroutras atribuições afins.
Verificar e orientar o cumprimentoda regulamentação urba-
nlstica concernente a edificações particulares,
Verificarimóveis recém-construídosou reformados, inspecio-
nando o funcionamentodas instalações sanitárias e o estado
de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a
fim de opinar nos processos de concessão de “habite—se”;
Verificar o licenciamentode obras de construção ou recons-
trução, embargando as que não estiveremprovidasde com-
petente autorização ou que estejam em desacordo com o
autorizado;
Acompanharos arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas
inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição;
Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências re—
lativas aos violadoresda legislação urbanistica;
Realizar sindicâncias especiais para instruções de proces-
sos ou apuração de denúncias e reclamações;
Emitir relatórios periódicossobre suas atividades e mantera
chefia permanentemente informada a respeito das irregula-
ridades encontradas;
Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução
das atribuições tipicas da classe;
Executaroutras atribuições aúns.
Verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais;
Verificar a regularidade do licenciamentode atividades co-
merciais, industriaise de prestação de serviços, face aos ar-
tigos que expõem, vendem ou manipulam, e aos serviços
que prestam;
Verincar as licenças de ambulantes e impedir o exercício
desse tipo de comérciopor pessoasque não possuam a do-
cumentação eXigida;
Verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros
públicos quanto a permissão para cada tipo de comércio,
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bem como quanto a observância de aspectos estéticos,
Inspecionar o funcionamentode feiras—livres, verificando o
cumprimento das normas relativas a localização, instalação
horário e organização;
Verificar a regularidadeda exibição e utilização dos anún i—

os, alto-falantese outrosmeios de publicidade em via pútli-
ca, bem como a propaganda comercial afixada em rnurcs,
tapumes e vitrines;
Verificar o horário de fechamentoe abertura do comermo em
geral e de outros estabelecimentos, bem como a observân-
cia das escalas de plantão das farmácias.
Verificar, alem das indicaçõesde segurança, o cumprimento
de postiiras relativas ao fabrico, manipulação,depósito, e n—

barque, desembarque, transporte, comércio e uso de infla»
máveis, explosivos e corrosivos;
Apreender, por infração, veiculos, mercadorias, animais e
objetosexpostos, negociados ou abandonados em ruas e o-
gradouros públicos;
Receber as mercadoriasapreendidas e guarda—las em depo-
sitos públicos, desenvolvendo-as mediante o cumprimen o
das formalidades legais, inclusive o pagamento das multas
Verificaro licenciamento de placas comerCIais nas

fachadIsdos estabelecimentos respectivos ou em outros locais;
Verificar o licenciamento para realizaçãode festas popular
em vias e logradouros públicos;
Verificar o licenciamento para instalação de circos e outr 5
tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares,
inclusive exigindo a apresentação de documentode respon—
sabilidade de engenheiro devidamente habilitado:
Verificarasviolaçõesàs normas sobre poluição sonoras. u 0
debuzinas, casasde disco, clubes, boates, discotecas, auto-
falantes, bandas de música, entre outras;
Intimar. autuar, estabelecer prazos e tomar providênciasre-
lativas aos violadoresdas posturas municipais;
« realizar sindicânciasespeciais para instruçãode process s
ou apuração de denúncias e reclamações;
Emitir relatórios periódicos sobre suas atividadese mante a
chefia permanentemente informada a respeito das irregu a-
ridades encontradas;
Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução
das atribuições típicas da classe;
Executaroutras atribuições afins.

CAPITULO ll - DOS REQUISITOS
2. Os requisitos básicos para investidura no cargo são s
especificados a seguir:
2.1. cumprir na integra as determinações previstas no Edi ai
de Abertura de Inscrições do Concurso Público;
2.1.1. ter sido classificado no Concurso Público;
212. ter nacionalidadebrasileira ou portuguesa. amparada
pelo Estatuto da Igualdadeentre Brasileiros e Portugueses.
conforme disposto nos termos do parágrafo 1“, artigo 12, a
Constituição Federal, e do Decreto Federal nº 72.436/72
2.1 .3. ter, na data de nomeação, idade igual ou superiora 8
(dezoito) anos;
2.1.4. no caso do sexomasculino. estarem dia com o Servi o
Militar;
2.1.5. estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1 ,6. ter aptidão física e mental para o exercício do cargo'
2.1 ]. atender às condições especiais previstas em Lei;
2.1.8. estar com o CPF regularizado;
2.1.9. possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o
cargo pretendido,, conforme especificado ria TABELA
constante do CAPITULO I - DAS DISPOSIÇOES PRELIMI-
NARES, deste Edital;
21.10. Não registrarantecedentes criminaiseestarem go _o
dos direitos civis, políticos e eleitorais, bem como nada er
que o desabone e o torne incompatível para o desempen o
de suas funções. _CAPITULO III - DAS INSCRIÇOES
3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a
tácita aceitação das normase condições estabelecidas nes-
te Edital, as quais não poderá ser alegada qualquer espécie
de desconhecimento.
3.1. O deferimentoda inscriçãodar-se-á mediante o tota e
corretopreenchimentoda ficha de inscrição(pela internet e
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o orrespondente pagamento da respectiva taxa

) acessar o site www.vunespcombr;
b) localizar no site o link correlato ao Concurso Público;

,

) ler total e atentamente o respectivoEdital;
d) preencher total e corretamente a ficha de inscrição, nos

f) primir o boleto bancário e efetuar o pagamento do valor
d taxa de inscrição conforme adiante:
- -nsino Médio: R$ 49,50. .

3. '. Para o correspondente pagamento da taxa de inscrição.

3. ,

. A efetivação da inscrição ocorrera após a confirmação,
p lo _banco, do correspondente pagamento referente à taxa;
3. .As 23h59 (horário oficial de Brasília) do último dia do pe—

3, -. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição
d era ser feita no site www.vunespcombr, na página do

ti o dia subsequente para pagamento da taxa da inscrição
3. ' ,1. O não atendimentoaos procedimentos estabelecidos

a ealização da prova objetiva, conforme consta do item 7 do
C PITULO VII - DA PROVA.
3. . O pagamento da importãnCIa correspondente à inscri-
c o poderá ser efetuado em qualquer agência bancária.
3, .1. A inscrição por pagamento em cheque somente será

3 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por
d pósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac—simile,

c ). ituloque trata da solicitação de isenção do pagamento do
v or de inscrição.

T RA o direito de excluir do Concurso Público aquele que
pr enche-Ia com dados incorretos bem como aquele que
pr star informações inverídicas, ainda que o fato seja cons-
ta ado posteriormente.
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3 1-4. .“ devoluçãoda taxa de inscrição somente ocorrerá se
o Concurso Público não se realizar.
3.1 5 O candidatopoderáefetuarsua inscrição nos infocentros
do ProgramaAcessa São Paulo (www.acessasaogaulo.sº.gov.br),
3 1 5.1, Este programa, além de oferecer facilidade para os
candidatos que não tem acesso à internet. é completamente
gratuito. Para utilizar os equipamentos, basta fazer cadastro
apresentando o RG nos próprios Postos Acessa São Paulo.
3.16. Informações complementares referentes à inscrição
poderão ser obtidas no site www.vunesgcomg, ou pelo
Atendimento ao Candidato, telefone (11) 3874—6300.
3 17 O atendimentoas condições especrais pleiteadas Eca-
rá suieito, por parte da Fundação VUNESP e da PREFEITU-
RA, a análise da viabilidade e razoabilidadedo solicitado.
3. ª. 8. O candidatoserá responsável por qualquer erro, omis-
são, bem como pelas informações prestadas na ficha de
inscrição, .

3.19, Não deverá ser enviada à PREFEITURA, ou a Funda-
çãoquESP, qualquer cópia de documentode identidade,
sendo de responsabilidade exclusiva do candidato. sob as
penas da lei, os dados cadastrais informados no ato de
inscrição.
320. O candidato que prestar qualquer declaração falsa,
inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e.
em consequência. anulados todos os atos dela decorrentes,
mesmo que aprovado na prova e que o fato seja constatado
posteriormente.
3.21 Para se inscrever, o candidato deverá preencher as
condições para nomeação, especificadas no CAPITULO II -
DOS REQUISITOS; _DA SOLICITAÇAO DE ISENÇAO D0_PAGAMENTO

DO VALOR DE INSCRIÇAO
3.22 Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento
do valor de inscrição, com exceção ao cidadão amparado
pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no
Diário Oficial da União em 03 de outubro de 2008, que com-
prove estar inscrito no Cadastro Unico para Programas 80-
cmis do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar
mensal igual ou inferior a três salários minimos ou renda
familiar per capita de até meio salário mínimo mensal, con-
forme o referido Decreto e o disposto no Decreto nº 6135, de
2007.
3.23 A comprovação no Cadastro Único para Programas
Sociais será feita pela indicaçãodo Número de Identihcaçâo
Socral - NIS, alem dos dados solicitadosno Requerimentode
Inscrição vra Internet.
3 24. Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos
brutos auferidos por todos os membros da familia e renda
fami'iar per capita, a divisão da renda familiar pelo total de
individuos da família.
3.25. Averacrdadedas informaçõesprestadas pelo candida-
to, no Requerimento de Isenção, sera' consultada junto ao
órgão gestor do CadUnico. vinculado ao Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate a Fome.
3.26. Para solicitar a isenção de pagamento, o candidato
deverá efetuar a inscrição isenta de pagamento. conforme os
procedimentos estabelecidos a seguir:
3.26 1, Acessar, : partirdas 10h00do dia 02 de agosto de
2021 até as 23h59mindo dia 04 de agosto de 2021, obser—
vando o horario de Brasília, o link referente ao Concurso
Público, e preencher o Requerimentode Isenção;
3.262. Indicar o Número de Identificação Social — NIS, alem

», dos dados solicitados no Requerimentode Isenção via In-
ternet.
3.27, As informaçõesprestadas no Requerimentode Inscri-
ção com isenção de pagamento serão de inteira responsabi-
lidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo
teor das annnativas.
3.28 Não será concedida isenção de pagamento do valor de
inscrição ao candidato que:
a) deixarde efetuar o Requerimentode Inscrição com isen-
ção de pagamento pela Internet;
o) deixarde prestar informaçõesverídicas ou omiti-las.
3259. Declaração falsa sujeitará o candidato as sanções
previstas em lei, aplicando-se o disposto no parágrafo único
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do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 06 de'setemlroªde
1979. '

3.291. A qualquertempo poderão ser realizadas diligências
relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo-se
ou não o seu pedido.
3.30. A partir das 14h00 do dia 20 de agosto de-2021, os
candidatos deverão verificar no endereço eletrônico
www.vunesgcombr os resultados da análise dos Requeri-
mentos de Isenção de pagamento do valor da' inscrição,
observados os motivos de indeferimento. '

3.31, O candidatoque tiverseu Requerimentode Isenção de
pagamento do valor da inscrição deferido terá sua inscrição
validada, não gerando boleto para pagamento da inscrição.
3.31 .1. Para as inscrições isentas de pagamento, será con-
siderado, para fins de validação da última inscrição efetiva-
da, o número do documento gerado no ato da inscrição.
3312. O candidato que tiver seu pedido de isenção de pa-
gamento do valor da inscrição indeferido poderá apresentar
recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, conforme procedi—
mentos definidos no CAPITULO XIII - DOS RECURSOS.
deste Edital. '

—

3313. Após a análise dos recursos, será divulgada no Sit
www.vunesgcombr a relação dos requerimentos deferidos
e indeferidos.
3.32. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção
indeferidos e/ou recursojulgado improcedenteeque tiverem
interesse em participar do certame deverão retornar ao Site
da Fundação VUNESP e realizaruma nova inscrição (até 02
de setembrode 2021), gerar o boleto e efetuar o pagamento
da inscrição, até a data limite de 03 de setembro de 2021.
3.33. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e a Fundação '

VUNESP eximem-se das despesas com viagens e estada
dos candidatos ara prestarem as provas. _CAP TULO IV - DA PARTICIPAgAO

_

DE CANDIDATOS COM DEFICIENCIA
4. As pessoas com deficiência é assegurado o direito de se
inscreverneste Concurso Público, desde que as atribuições
do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência
que possuem, conforme estabelecido no Decreto Federal nº
3.298, de 20/12/1999, alterado pelos Decretos Federais nº
5.296 de 02/12/2004e nº 9.508 de 24/09/2018.
4.1 . Os candidatos enquadrados legalmenteserão avaliados
por uma Comissão Permanente constituida para tanto, no
que concerne a compatibilidade de sua deficiência com o
exercicio das atribuições inerentes ao cargo.
4.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se
enquadram nas categorias discriminadasno artigo 4“. do De-
creto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelos Decre—
tos Federais nº 5.296, de 02/12/2004 e nº 9505 de 24/09/
2018 e Súmula 377 do SuperiorTribunal de Justiça.
4.3. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que ne-
cessite de tratamento diferenciadonos dias das provas de-
vera requere-Io. conforme disposto neste Edital, indicando
as condições diferenciadas de que necessita para a realiza-
ção das provas.
4.4. O candidato que deseja se inscrever como pessoa
com deficiência — no período destinado às inscrições -
deverá:
a) especificar, na Hcha deinscrição, a(s) sua(s) deficiencia(s),
bem como se necessita de tempo adicional para a realização
da(s) prova(s);
b)encaminhar—ate'o1ºdia útilsubsequenteao determino
das inscrições - à Fundação VUNESP (por meio digital
“upload", nas extensões "pdf", "png“, “jpg" ou “jpeg") cópia do
laudo médico expedidono prazomáximo de 12 (doze) meses
anteriores à data da inscrição, atestando a espécie e o grau
ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença-
CID, contendo a provável causa da deúciência, inclusive
para assegurarprevisão de adaptação da sua(s) prova(s), e,
se necessitar de tempo adicional para a realização das
provas, cópia da solicitação, por escrito, com justificativa
acompanhada de pareceremitidoporespecialista da área de
sua deficiência.
4.5. Não será aceito nenhum documentose entregue fora do
periodo e/ou da forma indicada na alínea "",b do item 4.4,
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deste Edital.
.4.51 O candidato com DEFICIENCIA VISUAL, alem io

envio da documentação indicada na alínea “b" do item 43
deste Edital, deverá solicitar, na Hcha de inscrição, por
escrito — até o término das inscrições — a confecção ;le
prova especial em braile ou ampliada, ou ainda, a necessida-
de oa leitura de sua(s) prova(s) (fiscal Iedor), especifican o
o tipo de deficiência.
4.5.2. O candidatocom DEFICIENCIAAUDITIVA, além o
enVIo da documentação indicada na alínea “b" do item 43
deste Edital, deverá solicitar, na nona de inscrição, por es-
crito-até otérminodas inscrições-a necessidadedefiscal

u
0
a

intérpretede LIBRAS,nos termos da Lei nº 12.31 91201 0,
ainda, a autorização para utilização de aparelho auditiv .

Esse aparelho estará sujeito a inspeção e à aprovação
Coordenação do local de realização das provas, com a fin
lidade de garantir a lisura deste Concurso Público.
4.5.3. O candidato com DEFICIENCIA FISICA, alem
envio da documentação indicada na alinea “b" do item 4.
deste Edital. deverá solicitar, na ficha de inscrição. por e
crito, - até o término das inscrições - a necessidade e
fiscal transcritor para auxiliar no manuseio da(s) prova(s e

o
e

na transcrição das respostas, ou ainda, mobiliário adapta
e/ou facilidade de acesso as salas de provas, banheiros
demais instalações relacionadas a este Concurso Públio .

4.5.4. O candidato com deficiência que NECESSITAR E E
TEMPO ADICIONAL PARA A REALIZACAO DA(S) PR )-
VA(S), além do envio da documentação indicada naª“b" do item 4.4. deste Edital, deverá encaminhar original
cópia da solicitação. por escrito - até o término das insc 'i-
ções - com justificativa acompanhada de parecer emitido p Jr
especialista da área de sua denciência contendo a neces i-
dade desse tempo adicional.
4.6. Não serão considerados documentos encaminhad s
por fax. correio eletrônico ou por outro meio que não e esta—
belecido neste Edital.
4.6.1. Os documentos enviados para a inscrição como pes—
soa com dehciência terão validade somente para este Cm-
curso Público e não serão devolvidos.
4.6.2, As informaçõesprestadas na ficha de inscrição no QL

se refere a inscrição. inclusive como pessoa com deficiênci
assim como a documentação encaminhada, serão de intei
responsabilidadedo candidato,respondendo civil e crimin:
mente pelo teor das afirmativas.
4.7. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitare
prova especial ampliada será(serão) oferecida(s) prova(
neste sistema, com tamanho de letra correspondente a fon
16, ou 20. ou 24 ou 28, devendo o candidato assinalar - r
ficha de inscrição - dentre esses tamanhos de letras o q
melhor se adequa à sua necesSIdade,
4.7.1. O candidato que não indicar o tamanho da fonte te
sua(s) prova(s) elaborada(s) na fonte 24.
4.8. O atendimento às condições especiais solicitadas ra
forma deste Capitulo ficará sujeito à análise de viabilidade e
da razoabilidadedo pedido.
4.81. O candidatoque não atender-dentrodo periodo :! s
inscrições — aos dispositivos mencionados neste Capitul
não terá a condiçãoespecial atendida e não será consider -
da pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegad ,

4.8.2.0 candidato deverá, a partir das 14h00 do dia 21 e
setembro de 2021, acessar o site da Fundação VUNE P
(www.vunespcombr), na página deste Concurso, para ve i-
f'icar os respectivos deferimentose indeferimentosde insc i-
ções como pessoa com deficiência e de solicitações e
prova(s) e/ou condições especiais.
4.8.2.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o
indeferimento de inscrição para concorrercomo pessoa co
deficiênciaoucontraoindefenmentodesolicitaçãodeprova( )

e/ou condições especiais, poderá interpor recurso confor e
previsto no CAPITULOXIII - DOS RECURSOS, deste Edit I.

Não será permitida, no prazo de recurso, a complementaç o
ou a substituiçãode documentos enviados quando da soli i-
tação de inscrição para concorrer como pessoa com defi i-
ência ou contra o indeferimento de solicitaçãode prova(s) /
ou condições especiais.
49. Qualquer que seja o motivo alegado, o candidato q
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d s a candidatos com deficiência e/ou não realizar sua in—

a ção conforme as instruções constantes deste Capítulo'
a) não concorrerá como pessoa com denciência;
b) perderá o direito a tratamento diferenciadono que se re-
le e à(s) prova(s) e/ou condições especiais:
não poderá interpor recurso(s) em razão de sua defi :ién—
ou em favor de sua situação.

q adramento como pessoa com deficiência na avaliação
m'dica, serão preenchidas pelos demais candidatos, com
trita observância da ordem classificatória.
3. Para assistência a Comissão Permanente instituida
la Portaria nº 734/18, publicadano DOM de21/06/18, para
álise dos cargos, inscrições e a compatibilidade para re—

rva legal de vagas aos candidatos com deficiência. fica
signada a seguinte ComissãoMultiprohssionali
onaldo Guizzo
ania Cantarella Rodrigues
ania Magaly Tonioli
4, A análise dos aspectos relativos ao potencial de traba-
do candidato com deficiência obedecerá ao disposto no
creto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo De-
to Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e Decreto Federal nª
08, de 24/09/2018e demais alterações correlatas.
5. Após a investidura do candidato, a deficiência não po—
ra ser arguida para justificar a concessão de readaptação

< cargo ou de aposentadoria por invalidez.
CAPITULO V - DAS VAGAS DESTINADAS
AS PESSOASNEGRAS OU PARDAS

5. Das vagas destinadas aos cargos de que trata este edital
e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade
deste certame, 20% (vinte por cento) serão reservadas aos
ndidatos negros ou pardos, na forma da Lei Municipal nº
.306, publicada no DOM de 10/07/2014.
1. Em relação as vagas criadas durante o ceitame, a re—

s rva devagas será aplicadasempre que o númerode vagas
Ciladas e oferecidasforigual ou superiora 03 (três), na forma
d art. 1“, 5 1“ da Lei Municipal nº 13.306/2014.
5 1.1. Na hipótese de quantitativo fracionadopara o número
de vagas reservadas a candidatos negros,esse será aumen-
tado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso
d fração igual ou maiorque 0,5 (cinco décimos), ou diminu—
ído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de
fraçãomenor que 0,5 (cinco décimos), na forma do art. 1º.5
da Lei Municipal nº 13.306/2014.
2. Poderão concorreràs vagas reservadas aos candidatos
gros ou pardos, aqueles que no ato da inscrição se auto-
clararempretos ou pardos, conforme o quesitocorou raça
lizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
tatística - IBGE. '

3. Para concorrer ao cadastro reservado, o candidato de-
ra:
no ato da inscrição, optar por concorrer ao cadastro re—

rvado as pessoas negras ou pardas, preenchendo a auto-
claração de que é preto ou pardo, conforme quesito corou
ça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geogra—
e Estatística - IBGE,
acessar o link próprio da página do Concurso Público.
primir e assinar autodeclaraçâo;
disponibilizarfoto recente (preferencialmente5x7 colorida
m fundo branco);
realizar um vídeo de no máximo 30 (trinta) segundos, in-
rmando, nome, cargo, data de nascimento e pronunCIar
e está ciente das condições estabelecidas neste Edital:
anexar e enviara autodeclaração preenchida e assinada
>r extenso. a foto 5x7 e o video no máximo de 30 (trinta)
gundos, até o encerramento das inscrições, nas exten-
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sões permitidas "pdf .png .jpg .jpeg" , com tamanho máximo
por arquivo 500KB.
5.3.1. A autodeclaração, a foto e o vídeo terão validade so-
mente para o concurso público objeto deste edital,
5.4. O candidato deverá conferir a qualidade da foto e do
vídeo, pr'ncipalmente se a filmagem está nítida de forma a

] permitii a análise dos conteúdos anexados.
, 5.5. A filmagem deverá ser realizada com um fundo branco,
de frente e posteriormenteem perfil e não poderão lilmar com
loucas, lenços, bonés. óculos e exclusivamentepara as mu-
lheresdeverão deixar os cabelos soltos.
5.6, A Filmagem fora dos padrões e/ou fotos inadequadas
serão motivo de eliminaçãono Certame." so o(a) candidato(a) não consiga anexar e enviar as

na em uma unica vez, poderá fracionar os arquivose
enviar as imagens por partes, não sendo excluídos os docu-
mentos anteriormente anexados.
58 Não serão considerados e analisados os documentos
que não pertencem ao(a) candidato(a).
5.9. A aferiçãoda Comissãode Heteroidentificação quanto à
condição de pessoa negra/parda levará em consideração
em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição
neste ConcursoPúblico e os critérios fenotlpicos do(a) can-
didatota).
5,10. Serão consideradas as caracteristicas fenotípicas do(a)
candidato(a)ao tempoda realizaçãodo procedimentode he—

teroidentificação.
5 11, Não serão considerados quaisquer registros ou docu-
mentos eventualmente apresentados, inclusive imagem e
certidões referentes a connrmaçao em procedimentos de
heteroidentificaçâorealizadosem outrosconcursos públicos
federais, estaduais, distritais e municipais.
5.12. E de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a)
tomar ciência relativamenteà realizaçãoda Averiguação da
Heteroidentificação, a Em de evitar o envio de documentos
incorretamente ou envio de documentos desnecessários
para a correspondente averiguação,
5.13. O candidato que, dentro do prazo do período das
inscrições não atender aos dispositivos mencionados no
item 5.3. e seus subitens, deste Capítulo, não será conside-
rado negro e/ou pardo, passando a integrar automaticamen-
te a lista geral.
5.14. Os candidatos que se autodeclararem negros ou par-
dos participarâo do concurso em igualdade de condições
com os demais candidatos no que tange ao conteúdo, ava-
liação, horário e local de aplicaçãodas provas e dos exames
e às notas mínimas exigidas.
5,15. As informações prestadas no momento da inscrição
são de inteira responsabilidade do candidato. devendo este
responder por qualquer falsidade, na esfera administrativa,
civil e penal, na hipótesede constatação de declaração falsa.
5,16. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o
candidatoserá eliminado do concurso e, se tiver sido nome-
ado. ficará sujeito a anulaçãoda sua nomeação ao serviço ou
emprego público, após procedimentoadministrativo em que
lhe sejam assegurados o contraditório e a ampladefesa, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
5.17. O processo de verificação da falsidade da declaração
poderá ser iniciado a qualquer tempo por provocação ou por
iniciativa da Administração Pública.
5.18. Os candidatos negros ou pardos concorrerãoconcomi—
tantemente ao cadastro reservado as pessoas com deficiên—
cia. se atenderem a essa condição,e ao cadastro destinado
a ampla concorrência,deacordocom a sua clas-sificaçãono
concurso.
5.19. Os candidatos negros aprovados dentro do númerode
vagas oferecido para ampla concorrêncianão serão compu—
tados para efeito de preenchimentodas vagas reservadas.
5.20. No chamamento para manifestação de interesse na
vaga. em caso de desistência de candidato negro aprovado
em cadastro reservado. a vaga será preenchida pelo candi-
dato negro ou pardo posteriormente classificado.
521. Após a aplicação de todas as etapas do concurso, na
hipótesede não haver candidatos negros aprovados, na lista
final. em númerosuiciente para que sejam ocupadas ao ca—
dastro reservado, as vagas remanescentes serão revertidas
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para a lista da amplaconcorrênciae serão preenchidaspeios
demais candidatos aprovados. observada a ordem de das
sificaçâo no concurso.
522. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os
critérios de alternânciae de proporcionalidade,que conside-
ram a relação entre o número total de cadastro reserva e o
número de cadastro reservado aos candidatos com deficiên-
cia e aos candidatos negros.
5,23. A relação dos candidatos que se autodeclararam, na
inscrição. negros ou pardos, na forma da Lei Municipal nª
13 306/14 será divulgada na internet no endereço eletrôni—
co wwwvunesp.com. br.,
524. A inobservânciado disposto no subitem5.3 deste edital
acarretará a perda do direito ao pleito do cadastro reservado
aos negros ou pardos.
525.0 candidato deverá, a partir das 14h00 do dia 21 de
setembro de 2021 acessar o site da Fundação VUNESP
(WW/.vunespcombr). na página deste Concurso, para veri-
ficar os respectivosdeferimentose indeferimentosna condi-
ção da inscrição de negros ou pardos.

CAPÍTULO VI - DAS ORIENTAÇOES GERAIS PARA
CONDIÇÓES ESPECIAIS (PARA PESSOASSEM

DEFICIENCIA, PARA CANDIDATALACTANTE, PA_RA
0 CANDIDATOQUE TENHA EXERCIDO A FUNÇAO

DE JURADO, PARA USO DE NOMESOCIAL) ,

PARA CONDIÇOES ESPECIAIS (PARA PESSOAS SEM
DEFICIÉNCIA)
6.1. A pessoa SEM deficiência que tenha necessidade de
solicitar condiçãoespecial para a prestação/realização da(s)
prova(s) — no período destinado às inscrições — deverá:
a) especificar, na Hcha de inscrição, a sua solicitação, e',
b) encaminhar — ate o 1º dia útil subsequente ao do término
das inscrições — a Fundação VUNESP (por meio digital
“upload", nas extensões “pdf“, “png", “jpg" ou “'jpeg”) a refe—
rida solicitação com os itens indicados neste Capitulo.
6.1.1. Não haverá alteração do local de realização da(s)
prova(s) em decorrência do disposto neste Edital.
6.1 .2. O atendimento as condições solicitadas na forma
deste Capítulo ficará sujeito à análise da razoabilidadee da
viabilidade do pedido.
6.1.3.0 candidatoque não atender integralmenteao estabe—
Iecido no item 6.1 e suas allneas deste Edital não terá sua
prova especial preparada e/ou as condições especiais pro—
videnciadas, seja qual for o motivo alegado.
6.1 .4. A solicitaçãoentregue terá validade somente para este
Concurso.
6.15. O candidato deverá, a partir das 14h00 do dia 21 de
setembro de 2021, acessar o site da Fundação VUNESP
(wwvunespcombr), na página deste Concurso. para veri-
ficar os respectivos deferimentose indeferimentosda solici-
tação da necessidade/condição especial para a realização
da(s) prova(s).
6.1.6. O candidato:
a) que tiver a solicitaçãoDEFERIDA terá preparada a neces-
sidade/condiçãoespecial no dia da aplicação da(s) prova(s);
b) que tiver a solicitaçãoINDEFERIDApoderá interpor recur-
so conforme previsto no CAPÍTULO XIII-DOS RECURSOS.
deste Edital
6.1]. Não será permitida, no prazo de recurso, a comple—
mentação ou a substituição de documentos enviados quan—
do da solicitaçãoda necessidade/condição especial para a
realização da(s) prova(s),
6,18. Se o recurso relativo ao indeferimento da solicitação
da necessidade/condição especial para a realização da(s)
prova(s) for:
a) DEFERIDO: o candidato terá preparada a necessidade!
condição especial no dia da aplicação da(s) prova(s),
b) INDEFERIDO: o candidatoNAO terá preparada a neces-
sidade/condiçãoespecial no dia da aplicaçãoda(s) prova(s).
6.1 .9. A pessoa com deficiência deverá observar e cumprir
integralmente - no momento de sua inscrição - o disposto
neste Capítulo neste Edital.
6.1.10. No caso do candidato com deficiência, deverá ser
observado também o previsto no CAPITULO IV - DA PARTI-
CIPAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIENCIA, deste
Edital.
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PARA CANDIDATALACTANTE
6.2. Fica assegurada a mãe Iactante o direito de participar
deste Concurso nas condições estabeleCidas no artigo 227
da Constituição Federal, no artigo 4“ da Lei nº 8.069/30
(Estatutoda Criança e do Adolescente)e nos artigos iº e 2ª
da Lei nº 10 048/2000.
6.2.1. A candidata que seja mãe Iactante deverá encami-
nharrequerimentocontendo: o nome completo da candida a,
o número do seu documento de identidade 0 nome do res-
ponsável pela criança, o númerodo documentode identida-
de do responsável pela criança e o nome da criança.
6,2.*=l,1. O responsável pela criança devera teridade igual u
superior a 18 (dezoito) anos.
6.2.1.2. A candidata Iactante que tenha necessidade e
amamentarno dia da realização da(s) prova(s) - no perioc o
destinado às inscrições - deverá
a) especihcar, na ficha de inscrição, a sua solicitação, e;
b) encaminhar-até 01“ dia útil subsequenteao dotérmir o
das inscrições — à Fundação VUNESP (por meio digital
“upload". nas extensões “pdf”, “png“, ”jpg“ ou "jpeg") a refa-
rida solicitação.
6.2.2. A solicitaçãoentregue terá validade somente para es e
Concurso e não será devolvida.
6.2.3. A candidata deverá - quando da publicação d

convocaçãopara as provas - acessar o site da Fundaç'
VUNESP (www.vunesgcombr), na página deste Concurs ,

para verificar o resultado da solicitaçãode amamentação
6.2,4. Nos horários previstos para amamentação, a má
podera retirar—se temporariamente, da sala/local em qu
estarã(estarão) sendo realizada(s) a(s) prova(s), para ate
dimento ao seu bebe, em sala especial a ser reservada pe
Coordenação.
6.2.4.1. Nãohaveracompensaçãodo tempo de amamentação
em favor da candidata.
62.5. Para amamentação, o bebe deverá permanecer no
ambiente a ser determinado pela Coordenação.
6.2.5.1. O bebê deverá estar acompanhado de um adulto
responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado
pela candidata) e a permanência temporária desse adultc.
no local das provas, será determinadopela Coordenação d 3

Concurso.
6.2.5.2. O acompanhante recebera embalagem para gua
dar seus pertences eletrônicos,telefone celular, entre outro 5

materiais eletrônicos. Essa embalagem deverá permanecer
lacrada até a sua saída do prédio de aplicação de prova(s
6.2.5.3. A candidata, durante o periodo de amamentação,
será acompanhada porfiscal da Fundação VUNESP. sem a

presença do responsável pela guarda da criança, que garan
tira a participação nos termos e condições deste Edital.
6.2.6. Excetuada a situação prevista no subitem 6,2,1 dest
Capitulo, não será permitida a permanência de qualquer
acompanhante, inclusive criança,nas dependências do inc I

de realização da(s) prova(s), podendo ocasionar inclusive
não participaçãodo candidato no Concurso Público
PARA O CANDIDATOQUETENHAEXERCIDOA FUNÇÃ
DE JURADO
6.3. O candidato que tenha exercido a função de jurado
partir da vigência da Lei Federal nª 11.689/2008 poderá - na
ficha de inscrição informar essa condição. Essa condiçã
podera ser utilizada, neste Concurso, para fins de critério de
desempate. desdequecomprovadamentel tenha sidojuradc
nos termos do art/MºdoCódigodoProcesso Penal (Decretc
Federal nº 3.589, de 0310.1941).
6.3.1. O candidato, para fazerjus ao previsto no subitem 6.2
deste Edital, além de declarar essa condição, na ficha de
inscrição - até o 1" dia subsequente ao do término da
inscrições — deverá:
a) acessar o link próprio da página deste Concurso Público
no site da Fundação VUNESP (www.vunesgcombr);
b) enviar a documentação comprobatóriade ter exercido a
função de jurado de acordo com este Capitulo (por meio
digital "upload", nas extensões "pdf', “png“. “jpg" ou "jpeg";
6.3.2. Para fins da comprovaçãomencionada nos itens 6.3 e
subitem 6.3,1 deste Edital, serão aceitas. certidões, declara-
ções, atestados e outros documentos públicos (original ou
cópia autenticada em cartório) emitido pelos Juízes e Tribu-
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rarios incorretos. uma vez _que a comunicação 'ofic.al &

aquela feita no Diário oncial do Município.
8.7. Se, por qualquer motivo, o nome do candidato não
constar do Edital de Convocação para a prova objetiva de—
verá ser contatado o Atendimento aoCandidato. de segunda
a sábado em dias úteis, das 8 as 18 horas pelo telefone
(Oxxt 1) 3874- 6300, para verificar o ocorrido
8.7. 1. Ocorrendoo caso. constante do subitem 8:?, poderá o
candidato realizar a prova se apresentar o respectivo.comy
provante de pagamento efetuado nos moldesprevistos nes-
te Edital, devendo, para tanto, preencher e assinar, no dia da
prova, formulário fornecido pela Fundação VUNESP.
8.7.2 A inclusãode que trata o subitem 8.7 será realizadade
forma condicional sujeita a posterior verificação da regula—
ridade da referidainscrição.
5.7.3. Constatada eventual irregularidade da inscrição, a
inclusão do candidato será automaticamente cancelada,
sem direito a reclamação, independentemente de qualquer
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decor-
rentes.
8.7.4. O candidato somente poderá realizar as provas no
local divulgado no Edital de Convocação para as provas.
8.8. O candidatodeverá comparecer ao local designado para
a respectiva prova, constante do Edital de Convocação, de
acordo com os horários escalonados, munido de:
8.8.1. Um dos seguintes documentos de identificação com
fotografia, no original: Cédula de Identidade (RG), ou Regis-
tro de Identidade Civil (RIC), Carteira de Trabalho e Previ-
dencia Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação com
foto, Passaporte, IdentidadeFuncional expedida pela Polícia
Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, inclusive aquelas
expedidas aos Soldados PM Temporários,ou Certificado de
Reservista ou outro documento de identificação com fé
pública e fotografia;
8.8.2. Comprovantede pagamento da taxa de inscrição (no
caso de o nome não constar no Edital de Convocação);
8.8.3. Caneta esferográfica fabricada em material transpa-
rente de tinta preta;
8.8.4. máscara, reserva de máscara e alcool gel;
88.4. 1

. caso o candidatoutilizemáscara(s) descartáveKveis)
deverá aotérmino da aplicaçãode prova(s)sero responsável
pelo descarte das máscaras utilizadas. não podendo,” de
forma alguma, joga—las no chão das dependências onde es-
tiver realizandoa(s) prova(s) e/ou em outro local que venha
ser de circulação de demais pessoas.
8.9. Somente será admitido na sala de prova o candidatoque
apresentar um dos documentos de identincaçãodescritos no
subitem 8.8,1 deste Capítulo, desde que permita, com clare—
za, a sua identiâcação, bem como, utilizando o equipamento
de proteção individual (máscara).
8.9.1. O candidatoque não apresentar o documento,confor-
me disposto no item 88.1 e sem o equipamentode proteção
individual, não fará a(s) prova(s).
8.10. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros
documentos não constantes deste Edital.
8.11. Não será admitido no local de prova o candidato que se
apresentar após o horário estabelecido no Edital de Convo—
cação para o inicio da prova.
8.12. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato,
nem aplicação da prova fora do local, sala, data e horário
preestabelecidos.
8.121. O horário de inicio da prova. propriamentedito. será
deGnido em cada sala de aplicação.
8.122. Durante a realização da prova objetiva, não serão
permitidos qualquer espécie de consulta a codigos, livros,
manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa,
utilização de outro material não fornecido pela Fundação
VUNESP, máquina e relógio de qualquer natureza, agenda
eletrônica ou similar. aparelhos sonoros, telefone celular,
BIP. pager, tablet, iPod©, palmtop, pendrive, mp3 player.
gravador, controle de alarme de carro ou qualquer tipo de
receptor e emissor de mensagem, assim como o uso de bo—

né, gorro. chapéu, óculos de sol e fones de ouvido.
8.12.3.0 telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrõ— I questões que contenhammaisde uma resposta (mesmoquª
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ausência ou o comparecimento em data. local. salawho- l nico deverá ser desligado antes de ingressar na sala e
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permanecer obrigatoriamentedesligados durante a aplica-
ção da(s) prova(s), e dentro da embalagem plástica. com
todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e des-
ligados, incluindo alarmes, O candidato será eliminado do
concurso caso o seu telefone celular ou qualquer equipa-
mento ou dispositivo eletrônico entre em funcionamento,
mesmo sem a sua interferencia direta, durante a realizaç o
das—provas. .

8.124. A Fundação VUNESP poderá fornecer embalagem
plásticanão transparente. para a guarda de objetospessoais
do candidato, inclusive de relógio de qualquer natureza,
telefone ceIular ou de qualquer outro material de comunica—
ção.
8.12.4.1, A referida embalagem plástica do item anteric
contendo os objetos pessoais do candidato, deverá perma
necerlacrada e debaixoe/ou ao lado da carteiradurante toc
o período de aplicação do concurso e somente poderá se
deslacrada fora do ambiente de provas.
8.125, A Fundação Vunesp não ficará responsável pe
guarda de quaisquer dos materiais supracitados, bem corr
não se responsabilizarápor perdas ou extravios de materia
ou de equipamentos eletrônicosocorridos durante a realiza
ção das provas nem por danos neles causados.
8.126, No dia de realizaçãodas provas, a FundaçãoVune
poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção c
metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir
prática de fraude e de verificar se o candidato está portanc
material não permitido.
8.12.6.1. O detector de metal irá fazer varredura superflci
portoda extensão do corpo, da cabeça aos pés do candidat
incluindo a parte inferior dos pés, a tim de verificar algu
material eletrônico ou metal não permitido
8.13. O candidato que, eventualmente, necessrtar altera
algum dado cadastral, por erro de digitação constante c

Edital de Convocação, deverá efetuar a correção somen
por meio do site e apos 02 (dois) dias da data da aplicaçã
da Prova Objetiva.
8.14. O candidato que queira fazer alguma reclamação c
sugestão deverá procurara sala de coordenação no local e
que estiver prestando a prova.
8.15. No ato da realização da prova objetiva, o candida o
recebera o caderno de questões e a folha de respostas, ra
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qual deverá conferir os seus dados pessoais e registrar se
nomepor extenso no campo apropriado, não podendoaleg
qualquer tipo de desconhecimento.
8.16. É de responsabilidade do candidato, inclusive no qu
diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a co
ferênciado material entregue pela Fundação VUNESP, pa
a realização da prova, incluindo as orientações contidas rl

capa do caderno de questões e na folha de respostas.
8.17. Serão de responsabilidade exclusiva do candidato
identificação correta de seu local de realizaçãodas provas
o comparecimento no horário determinado.
8.18. Distribuidos os cadernos de questões e, na hipótese d
verificarem falhas de impressão. o candidato deverá info
mar ao fiscal da sala.
8.18.1 . Nos casos de eventual falta de prova/material pers
nalizado de aplicação de provas, em razão de falha de in
pressão ou de equivoco na distribuição de prova/material, a
Fundação Vunesp tem a prerrogativapara entregar ao car
didato prova/material reserva não personalizado eletronic
mente, o que será registradono Termo de Responsabilidade
do Fiscal da sala e no Relatório do Coordenador.
8.19. O candidato deverá transcrever as respostas para
folha de respostas com caneta esferográfica de tinta pret
8.20. A eventual utilização de caneta de tinta de outra c
para preenchimentodas respostas poderá acarretar prejuíz
ao candidato, uma vez que as marcações poderão não se
detectadas pelos equipamentos de leitura ótica.
8.21. A folha de respostas, cujo preenchimentoe de respor -
sabilidade do candidato, é o único documento válido para
correção eletrônica e deverá ser entregue no final da pro
ao fiscal de sala. sem emendas ou rasuras,
8.22. Não serão computadas questões não respondidas nem
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clasu a delas esteja correta), emendas ou rasuras. ainda que

d cato. ,

8 24. Não haverá substituiçãoda folha de respostas porerro
d . candidato,
8 25. O candidatosomente poderá retirar-se do local de apli—
c ção da prova depois de decorrido o prazodei (uma hora)
d tempo de sua duração, não podendo levar o caderno de
q estões e a folha de respostas.
8 26. Terá suas provas anuladase será automaticamenteeli-
inado do concurso público o candidatoque durante a rea-

Il ação das provas:
a for surpreendidodando ou recebendo auxílio para a exe-
c ção das provas;
b utilizar—se de livros,máquinasde calcularou equipamento
s ilar, dicionário, notas ou impressos que não forem ex-
p essamente permitidos ou que se comunicar com outro
cndidato;
c for surpreendidoportandoaparelhos eletrônicosou outros
o-jetos, tais como os listados nos subitens 812,2 e 8.2.7
a ineas "a", “"b, "c" e "d" deste edital;
d faltarcom o deVidorespeitopara com qualquermembroda
e : Uipe de aplicaçãodas provas, com as autoridades presen-

n.o os permitidos; .
O não entregar o material das provas ao término do tempo

-i recusar—se a ser submetido ao detector de metal;
.i deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para
- csterior exame grafolôgico, a frase contida no material de
. ova que lhe for entregue:
: 27. Será eliminado do concurso o candidato que, durante
. realização das provas, for surpreendido portando:
.i aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras,
. endas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smart-
- ones, tablets, iPod©. gravadores, pendrive, mp3 playerou
s milar, qualquer receptorou transmissorde dados e mensa-
- ns, bipe. notebook, palmtop, Walkman©, máquina foto-
- anca, controle de alarme de carro etc.;
-i relógio de qualquer espécie. óculos escuros, protetor
. ricular. lápis, Iapiseira/grahte, marca - texto e(ou) borra-
. a:

! quaisquer acessorios de chapelaria, tais como: chapéu,
. one', gorro etc.,
o“! qualquer reCipiente ou embalagem, tais como: garrafa de '

.: ua, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoi—

ti-o o uso pelo candidato de quaisquer objetos relacionados
- subitem 8,27 deste edital.
ª 29. Por medida de segurança, lisura e evitar fraudes, os
: ndidatos deverão
.| deixar as orelhas totalmente descobertas, à observação
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lscais e da Coordenação do certame durante a realiza-
ção da prova;
:o) não portar lápis, canetas ou qualquer tipo de material ao

' nª ':la durante a realização da prova para deslocar-se
t. sa ano.
.30. Deverão permanecerem cada uma das salas de prova

3 .as 03 (três)— ultimos candidatos, até que o último deles
entregue sua prova, assinando termo respectivo.
8.31 Anos o término do prazoprevisto para a duração da
prova. não será concedidotempo adicional para o candidato
continuar respondendo questão ou procedendo a transcri-

' Cão para a folha de respostas.
8.32. Um exemplar, em branco, do caderno de questões da
prova estará disponível no site www.vunesgcombr no link
Prova na pagina do Concurso Público. e o gabarito estará
disponível a partir da publicaçãono Diário Oficial do Municl-
pll').
8.33. Em caso de necessidade de amamentação durante a
realização da prova, a candidata lactante deverá levar um
acompanhante, que também deverá cumprir o disposto nos
neste Edital, ser maior de idade, devidamente comprovada.
ficar em local reservado e ser responsável pela guarda da
criança.
8.331. Não haverácompensaçãodotempode amamentação
no período de duração da prova.
8.34 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar
algum dado cadastral, deverá fazê-lo em formulário especi-
Fico, devidamente datado e assinado, quando estiver pres-
tando a prova, entregando-o ao fiscal da sala. Caso queira
fazer alguma reclamação ou sugestão o candidato deverá
procurar a sala de coordenação.
8.341. O candidato que não solicitar a correção nos termos
deste item deverá arcar, exclusivamente, com as
consequências advindas de sua omissão,
8.35. Não haverá prorrogaçãodo tempoprevisto para a apli-
cação da prova em virtude de afastamento, por qualquer
motivo, do candidato da sala de prova.
8.36. Se. a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrô-
nico, estatístico, visual. grafológico ou por investigação po-
licial, ter o candidato se utilizado de processo illcito, suas
provas serão anuladas e ele será automaticamente elimina—
do do concurso público.
8.37. O descumprimento de quaisquer das instruções su-
nremtadas constituirá tentativade fraude e implicará a elimi-
nação do candidato,

CAPITULO IX - DO JULGAMENTO DA PROVA
9.1, A prova objetiva será avaliada na escala de O a 100
pontos.
9.1.1. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = Nax100

Nq
Onde:
NP = nota da prova
Na = número de acertos
Nq = número de questões
9.1.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver
nota da prova (NP) igual ou superiora 50 (cinquenta) pontos.
9.2. O cartão resposta das questões objetivas sera' zerado
quando o candidato:
a) entregar o cartão resposta das questões objetivas em
branco.
9.3. O candidato não habilitado será eliminado do Concurso
Dúblico.

, _CAPITULO X - DA CLASSIFICAÇAO PRÉVIA
10. Após oiulgamento da prova e procedidoo desempate de
notas, serão elaboradas e publicadas por edital. três listas
prévias, a saber: Lista Prévia Geral, Lista Previa Especial de
Pessoas com Deficiência e Lista Previa Especial de Candi-
datos Negros e Pardos, em ordem de classificaçãoe alfabé-
tica.
10.1 Os candidatos aprovados serão classihcados por or-
dem decrescente de nota final.

_DOS CANDIDATOS INSCRITOS NA CONDIÇAO DE PES-
SOA COM DEFICIÉNCIA
10.2. Os candidatosclassihcados na Lista Previa Especialde
Pessoas com Deficiência serão convocados para avaliação
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3.5. O gabaritodivulgado podera' ser alterado em função da
'iálise dos recursos interpostos e. caso haja anulação ou
teração do gabarito, as provas serão corrigidas de acordo
:m o gabarito oficial definitivo.
3.6. A pontuação relativa a(s) questão(õesl anulada(s) será
ribuída a todos os candidatos presentes na prova.
3.6.1. No caso do recurso interposto dentro das especifi-
ações, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classifi-
ação inicial obtida pelo candidatopara uma nota/classifica-
ão superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer & desclas—
ficação do candidatoque não obtivera nota mínima exigida
ara habilitação.

3 será publicada no Diário oncial do Municipio de Ribeirão
reto e disponibilizada como subsídio nos sites;
ww.vunesp.com.br e www.ribeiraopreto.sodovbr no link
oncursos.
3.6.3. Somente serão considerados os recursos interpos-
s para a fase a que se referem e no prazo estipulado, não
endo aceitos, portanto, recursos interpostosem prazo des—
nado a evento diverso daquele em andamento.
3.6.4. O recurso interposto fora da forma e dos prazos esti—
ulados neste Edital não será conhecido, bem como não
erã conhecido aquele que não apresentar fundamentação
embasamento, ou aquele que não atender as instruções
onstantes do link Recursos na páginaespecificado Concur-
o Público.
3.7. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos
orreios, por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro meio
lem do previsto neste Capítulo.
3.8, O candidatoque não interpuserrecurso no prazomen-
ionado será responsável pelas consequências advindasde
ua omissão.
39. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou
acurso de recurso.
3,10. A Banca Examinadora constitui última instânciapara
s recursos, sendo soberana em suas decisões. razão pela
uai não caberão recursos adicionais.
3.11. A interposiçãode recurso não obsta o regular anda-
iento do cronograma do Concurso Público.
3.12. No caso de recurso em pendência a época da realiza-
ão de algumas das etapas do ConcursoPúblico, o candida-
o poderá participar condicionalmenteda etapa seguinte.
3.13. Quandoda publicaçãodo resultadodas provas, serão
isponibilizados os espelhos das folhas de respostas das

: rovas escritas.
313.1. Encerradosos respectivosperíodosde interposição
e recurso, esses espelhos não estarão mais acessíveis.
CAPITULOXIV - DA CONVOCAÇAO PARA NOMEAÇAO
4. Os candidatos aprovados serão convocados obedecen-
o a ordem classincatoria.observada a necessidade e con—
eniênciada PREFEITURAMUNICIPALDE RIBEIRAOPRE-
O, para o preenchimento das vagas existentes.
4.1, A convocação mencmnada no item 14 ocorrerá por

ª:hlicação
no Diário Oficial do Municipiode Ribeirão Preto e

'um-sªumono-Am-Aomtu-n

Azi/iwªn

("007le

tun...

«_AnnªaªmnA

»n

oderá, também, a critério da Prefeitura Municipal de Ribei-
'0 Preto, ser informada por meio de mensagem eletrônica
e—mail).
4.2, A Informação da convocação, por meio de correspon-
ência direta, referida no subitem 14.1, deste Capítulo, terã
:ARATER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO SERA
)FICIAL, devendo o candidatoacompanhar a publicaçãona
mprensa Oficial do Municipio de Ribeirão Preto,
4.3. Os candidatos aprovados e convocados serão desig-
mados para as áreas mediante interesse e oportunidadedo
i/Iunicipio não cabendo direito de escolha individual.
4.4. Os candidatos negros ou pardos aprovados para as
agas a eles destinadas, bem como os candidatos aprova-
os as vagas reservadas para pessoas com deficiência, tam—
em serão classificadosno cadastro destinado a ampla con—
orrencia. de acordo com a sua classificaçãono concurso. o
ue não implica em dupla chance de vagas. O ato de de—

instância impossibilitarà o convocadode ser chamado nova-
ente em outra listagem

3.6.2. A decisão do deferimentoou indeferimento de recur- '

4.5. No caso de o candidatonecessitar de deslocamentode '

ua moradia, para posse, o ônus correspondente às despe- : dato.
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.. deslocamento e sua manutenção será de exclusiva
responsabilidade do candidato,

CAPÍTULO XV - DA POSSE ,15. Além das disposições constantes do CAPITULO II —DOS
REQ .. SITOS, deste Edital, o candidato deverá atender às
segurntes condições, quando de sua posse:
::)-submeter-se ao Exame Medico Admissional;
b) providenciar. a cargo da PREFEITURA MUNICIPALDE
RIBEIRAO PRETO, os exames complementares que se
fizerem necessários à realizaçãodoExame Médico Admissio-
nai (& relaçãodos exames será fornecidapela PREFEITURA
MUNICIPALDE RIBEIRÃO PRETO);
ci atender aos dispositivos referentes aos requisitosbásicos
para investidura em Cargo Público.
15.1. Será vedada a posse de ex-servidorpúblico demitido
ou destituldo de cargo, nas situações previstas no Estatuto
dos FuncionáriosPúblicos do Municipiode Ribeirão Preto ou
legislação correlata.
15.2. O candidato devera apresentar. necessariamente, no
ato da posse, os seguintes documentos originais e entregar
respectivas cópias Ieglveis, que ficarão retidas:
a) Comprovantede inscrição no PIS/PASEP, seja forcadas»
trado:
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF regularizado;
c) Cédula de Identidade - R.G.;
d) Titulo de Eleitor com o comprovantede estar quite com a
justiça eleitoral;
9) Comprovantede quitaçãocom as obrigaçõesmilitares, se
do sexo masculino;
O Certidão de Nascimento, se solteiro, CertidãodeCasamen-
to ou Escritura Pública de União Estável:
9) Certidãode Nascimentodos filhos;
h) Caderneta de Vacinação dos thos com até 05 (cinco)
anos de idade:
i] Diploma de conclusãoda formaçãoexigida no requisito mi-
nimo, devidamente registrado pelo Ministério da Educação
ou por outro Órgão com delegação para tal. O documentode
escolaridade que for representado por declaração, certidão,
atestado e outrosdocumentos que não tenham o cunho defi-
nitivo de conclusão de curso devera ser acompanhado,
OBRIGATORIAMENTE, do respectivo histórico escolar. A
declaração e o histórico escolar deverão ser expedidos por
Instituição Oãcial ou reconhecida, em papel timbrado, e de-
verão conter carimbo e identificação da Instituição e do res-
ponsável pela expedição do documento.
!) 1 foto 3x4 atual e colorida;
k) comprovantede residência;
!) registro no respectivo Conselho de Classe (se houver);
m) certidãode Distribuição Criminal.
1533. Caso haja necessidade. a PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRAO PRETO poderá solicitar outros documentos
complementares.
15.4. Não serão aceitos. para o ato da posse. protocolos ou
cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão
aceitas se estiveremacompanhadas do original, para fins de
conferênciapelo órgão competente,
15,5. O candidato aprovado e classificado para as vagas
existentes. obedecendo à ordem de classificação. será con-
vocadopara ser submetidoa Exame Medico Admissional, de
caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física e
mental, oportunidadeem que poderá ser detectada incapa-
cidade ou enfermidade impeditiva para o desempenho das
tarefas do Cargo Público. podendo. nestes casos. serem
solicitadosexames complementares,
15.6. As decisões da Perícia Médica da PREFEITURA MU-
NICIPAL DE RIBEIRAO PRETO terão caráter eliminatório
para efeito de posse, serão soberanas e delas não caberá
qualquer recurso.
15.7. O candidatoconvocado.que não se apresentar no local
e nos prazos estabelecidos, será considerado desistente.
im-plicando sua eliminaçãodefinitiva e convocação do can—
didato subsequente, imediatamente classificado.
15.8. O não atendimento aos itens requeridos impedirá a
posse no cargo e servirá de base para que a nomeação seja
tornada sem efeito, não cabendo qualquer direito ao candi-
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Constituição Federal, e do Decreto Federal nª 7243151123”
2.1 .3. ter, na data de nomeação. idade igual ou superiora 15
(dezoito) anos;
2.1.4. no caso do sexomasculino, estar em dia com o Serviço
Militar
2.1.5. estar quite com a Justiça Eleitoral;

. ter aptidão fisica e mental para o exercício do cargo;

. atender às condições especiais previstas em Lei;

. estar com o CPF regularizado; .

. possuur os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOSpara ocargo pretendido, conforme especificado na TABELA |,
constante do CAPITULO | - DAS DISPOSIÇÓES PRELIMI-
NARES, deste Edital:
21.10Não registrarantecedentes criminais e estarem gozo
dos direitos civis políticos e eleitorais, bem como nada ter
que o desabone e o torne incompatível para o desempenho
de suas funções.

CAPhULoln-DAslecmçõEs
3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas nes-
te Edital, as quais não poderá ser alegada qualquer espécie
de desconhectmento.
3.1. O deferimentoda inscriçãodar-se-á mediante o total e
corretopreenchimentoda ficha de inscrição (pela internet) e
o correspondente pagamento da respectiva taxa. '

3.2. As inscrições deverão ser realizadas somente pela
internet, pelo sitewww.vunesgcombr,no período das 10h00
de 02 de agosto de 2021 até as 23h59 de 02 de setembro
de 2021 conforme segue:
a) acessar o site www.vunesgcombr;
b) localizar no site o link correlato ao Concurso Público;
c) ler total e atentamente o respectivo Edital;
d) preencher total e corretamente a ficha de inscrição. nos
moldes previstos neste Edital,
) transmitir os dados da ficha deinscrição correspondente;
f)imprimiro boleto bancário e efetuar o pagamento do valor
da taxa de inscrição conforme adiante:

- Ensino Médio: R$ 49.50
3.3. Para o correspondente pagamento da taxa de inscrição,
em qualqueragencia bancária, somente poderá ser utilizado
o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até o dia
subsequente do encerramento do período das inscrições;
3.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação,
pelo banco, do correspondente pagamento referente à taxa;
35. As 23h59 (horário oficial de Brasília) do último dia do
período das inscrições, a ficha de inscrição não estará mais
disponibilizada no site.
3.6. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição
deverá ser feita no site www.vunespcombr, na página do
Concurso Público. a partir de 03 dias úteis contados do
encerramento do períododas inscrições.Caso seja detecta-
da falta de informação, o candidato deverá entrar em contato
com o Atendimento ao Candidato, pelo telefone: (11) 3874-
6300, em dias úteis das 8 as 18hs.
3.7. O agendamento do pagamento da taxa de inscrição
somente será aceito se comprovada a sua efetivação até o
último dia subsequente para pagamento da taxa da inscri—

çao.
3.7.1. 0 não atendimento aos procedimentos estabelecidos
nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição

NNNN. mesa

do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. '

3.8. O candidato deverá indicar, obrigatoriamente.na ficha
de inscrição. se deseja concorrer às vagas de candidatos
com dehciência. às vagas destinadas às pessoas negras ou
pardas e se necessita de condições especiais (parapessoas
sem denciência,para candidata lactente, para o exercícioda
funçãodejurado e para o uso de nome social), atentando—se
a realização da prova objetiva, conforme consta do item 7 do
CAPÍTULOVII - DA PROVA.
3.9, O pagamento da importância correspondente à inscri—
ção poderá ser efetuado em qualquer agência bancária.
19,1. A inscrição por pagamento em cheque somente será
considerada efetuada após a respectiva compensação e se,
por qualquer razão, o cheque for devolvido ou efetuar paga-
mentodemenorvalor,a inscriçãodo candidatoserá automa- 3,24. Considera-se renda familiar a soma dos rendimentªs

Diário Oficial
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'internetimplicará o indeferimento da inscrição.
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ticamente tornada sem efeito.
3.9.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição ;or
depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac—sím' e,
transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou
depósito comum em conta corrente. condicional ou por
qualquer outro meio que não os especificados neste Edital.
3.10. Não haverá devoluçãoda importância paga, ainda qJe
efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção, total DU

parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja q al
for o motivo alegado, exceto isenção conforme disposto '10
capítulo que trata da solicitaçãode isenção do pagamento do
valorde inscrição.
3.11. O descumprimentodas instruções para inscrição pela

3,12. A FundaçãoVUNESP e a PREFEITURAnão se respcn—
sabilizam por solicitação de inscrição pela internet n ao
recebida por motivos de ordem técnica dos computadore s,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação,bem como outrosfatores que impossibiliterr a
transferência de dados,
3.13. As informaçõesprestadas na âcha de inscrição são je
inteira responsabilidade do candidato, cabendo à PREF I-
TURA o direito de excluir do Concurso Público aquele q ie
preenche-la com dados incorretos, bem como aquele qJe
prestar informaçõesinverídicas, ainda que o fato seja cors—
tatado posteriormente.
3.14. A devolução da taxa de inscrição somente ocorrerá se
o Concurso Público não se realizar,
3.15. O candidato poderá efetuar sua inscrição nos infocentr as
do Programa Acessa São Pa
(www.acessasaoºaulo.sggovbr).
3.151, Este programa, alem de oferecer facilidade para 5
candidatos que não têm acesso a intemet, é completame e
gratuito. Para utilizar os equipamentos, basta fazer cadas o
apresentando o RG nos próprios Postos Acessa São Pau o.
3.16. Informações complementares referentes a inscriç o
poderão ser obtidas no siteW, ou p Io
Atendimento ao Candidato, telefone (11) 3874-6300.
3,17. O atendimentoàs condições especiais pleiteadas fl

ra sujeito. por parte da FundaçãoVUNESP e da PREFEIT -
RA, à análise da viabilidade e razoabilidadedo solicitad .

3.18. O candidatoserá responsável por qualquer erro. em -
são, bem como pelas informações prestadas na nona
inscrição.
3.19. Não deverá ser enviada a PREFEITURA, ou à Fun
ção VUNESP, qualquer copia de documento de identida
sendo de responsabilidade exclusiva do candidato, sob
penas da lei. os dados cadastrais informados no ato
inscrição.
3.20. O candidato que prestar qualquer declaração fal

posteriormente.
3.21, Para se inscrever, o candidato deverá preencher
condições para nomeação, especificadas no CAPITULO I

DOS REQUISITOS,
_ _DA SOLICITAÇAO DE ISENÇAO DO_

PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇAO
3.22. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamen
do valor de inscrição, com exceção ao cidadão ampara
pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado
Diário Oficial da União em 03 de outubro de 2008, q
comproveestar inscrito no Cadastro Unico para Program
Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda famili
mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou ren
familiar per capita de até meio salário mínimo mens
conforme o referido Decreto e o disposto no Decreto
6.135. de 2007.

,3.23. A comprovação no Cadastro Unico para Program
Sociaisserá feita pela indicaçãodo Número de Identinca o
Social - NIS, além dos dados solicitadosno Requerimento e
Inscrição via Internet.
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neste sistema, com tamanho de letra correspondente a fonte
16, ou 20, ou 24 ou 28. devendo o candidato assinaiàªªtrªra
ficha de inscrição- dentre esses tamanhos de letras o que
melhor se adequa à sua necessidade
47. 1 O candidato que não indicar o tamanho da fonte terá
sua(s) prova (5) elaborada(s) na fonte 24
48.0 atendimento às condições especiais solicitadas na
forma deste Capitulo ficará sujeito a análise de viabilidade e
da razoabilidadedo pedido.
4.8.1. O candidatoque não atender - dentro do período das
inscrições - aos dispositivos mencionados neste Capitulo,
não terá a condição especial atendida e não será considera—
da pessoa com deiiciência, seja qual for o motivo alegado.
4.8.2.0 candidato deverá, a partir das 14h00 do dia 21 de
setembro de 2021, acessar o site da Fundação VUNESP
(www.vunespcombr). na página deste Concurso, para veri—

ficar os respectivos deferimentose indeferimentosde inscri-
ções como pessoa com dehciência e de solicitações de
prova(s) e/ou condições especiais.
482.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o
indeferimento de inscrição para concorrercomopessoa com '

deiiciência ou contra o indeferimento de solicitaçãodeprova(s) '

e/ou condiçõesespeciais poderá interpor recurso conforme '

previsto no CAPITULOXIII- DOS RECURSOSdeste Edital
Não será permitida no prazo de recurso, a complementação
ou a substituiçãode documentos enviados quando da solici-
tação de inscrição para concorrer como pessoa com defici—
encia ou contra o indeferimento de solicitaçãode prova(s)e/
ou condições especiais.
4.9. Qualquer que seja o motivo alegado. o candidato que
não preencher - na ficha de inscrição . os campos reserva.
dos a candidatos com deficiência e/ou não realizar sua
inscrição conforme as instruções constantes deste Capítulo:
a) não concorrerá como pessoa com deficiência;
b) perderá o direito a tratamento diferenciado no que se
refere à(s) prova(s) e/ou condições especiais;
c) não poderá interpor recurso(s) em razão de sua deficien-
cia ou em favor de sua situação.
4.10. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das
disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser
nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com
deficiência.
4,11. Os documentos encaminhados fora da forma ou dos
prazos estipulados neste Capitulo não serão aceitos.
4.12. As vagas que não forem providaspor falta de candida—
tos. por reprovação no Concurso Público ou por não
enquadramento como pessoa com deficiência na avaliação
médica, serão preenchidas pelos demais candidatos. com
estrita observância da ordem classificatória.
4.13. Para assistência à Comissão Permanente instituída
pela Portaria nº734/18, publicadano DOM de21/06/18, para
análise dos cargos. inscrições e a compatibilidade para
reserva legal de vagas aos candidatos com deficiência. fica
designada a seguinte ComissãoMultiproiissional:
- Patrícia Boaretto Lima
- Lucas Cesar Branquinho
4.14. A análise dos aspectos relativos ao potencialde traba—
lho do candidato com deficiência obedecerá ao disposto no
Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo
Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e Decreto Federal
nº 9.508, de 24/09/2018e demais alterações correlatas.
4.15. Após a investidura do candidato, a deticiencía não
poderáserarguida parajustiiicara concessão de readaptação
de cargo ou de aposentadoria por invalidez

CAPITULO V- DAS VAGAS DESTINADAS
As PESSOASNEGRAS ou PARDAS

5. Das vagas destinadas aos cargos de que trata este edital
e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade
deste certame, 20% (vinte por cento) serão reservadas aos
candidatos negros ou pardos, na forma da Lei Municipal nº
13.306. publicada no DOM de 10/07/2014.
5.1. Em relação às vagas criadas durante o certame, a
reserva de vagas será aplicada sempre que o número de
vagas criadas e oferecidas for igual ou superior a 03 (três),
na forma do art. 1“, 51" da Lei Municipal nº 13.306/2014.
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5.1.1. Na hipótese de quantitativo fracionadapara o núme o
de vagas reservadas a candidatos negros,esse será aume 1-
tado para o primeiro número inteiro subsequente, em ca o
de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminJ—
ido para número inteiro imediatamente inferior, em caso e
fraçãomenor que 0,5 (cinco décimos), na forma do art. 1º,5
2” da Lei Municipal nº 13.306/2014.
5,2. Poderão concorreràs vagas reservadas aos candidat s
negros ou pardos, aqueles que no ato da inscrição e
autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor u
raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística — IBGE.
5.3. Para concorrer ao cadastro reservado, o candidato
deverá:
a) no ato da inscrição, optar por concorrer ao cadast o
reservado às pessoas negras ou perdas, preenchendo a
autodeclaração de que e preto ou pardo, conforme quesi 0
cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasrleiro e
Geograiia e Estatística - IBGE;
b) acessar o link próprio da pagina do Concurso Público
imprimir e assinar autodeclaração;
c) disponibilizarfoto recente (preferencialmente5x7 colori a
com-fundo branco);
d) realizar um vídeo de no maximo 30 (trinta) segundos
informando, nome, cargo, data de nascimento e pronunciar
que está ciente das condições estabelecidas neste Edita '

e) anexare enviara autodeclaração preenchidae assinar a

sões permitidas "pdf .png .jpg ,jpeg" , com tamanhomaxi o
por arquivo 500KB.

vídeo, principalmente se a filmagem está nítida de form a
permitir a análise dos conteúdos anexados.
5.5. A filmagem devera' ser realizada com um fundo brann
defrenteeposteriormenteem perfil e não poderãofilmarmm
toucas, lenços. bonés, óculos e exclusivamente para smulheres deverão deixar os cabelos soltos.
5.6. A Filmagem fora dos padrões e/ou fotos inadequad5
serão motivo de eliminaçãono Certame.
5.7. Caso o(a) candidato(a) não consiga anexare enviar 5
imagens em uma única vez. poderá fracionaros arquivo e
enviaras imagens por partes. não sendo excluídosos do —

mentos anteriormente anexados.
5.8. Não serão considerados e analisados os documents
que não pertencem ao(a) candidato(a).
5.9. A aferiçãoda Comissãode Heteroidentincaçãoquantu a
condição de pessoa negra/parda levará em consideraço
em seu pareceraautodeclaração firmada no ato de inscriç.o
neste Concurso Público e os critérios fenotípicos do i:
candidato(a).

candidato(a) ao tempo da realização do procedimento —-e

heteroidentiicação.

rado negro e/ou pardo, passando a integrarautomaticam n-
te a lista geral.
5.14. Os candidatos que se autodeclararem negros ou p. r—

dos participarão do concurso em igualdade de condiçõ 5
com os demais candidatos no que tange ao conteúo,
avaliação, horário e local de aplicação das provas e d-s
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8. 5, O candidatodeverá acompanhar a publicação no Diano
O cial do Municipio, e ainda. deverá obrigatoriamentecon-
sultar o site www.vunesgcombr para verificar seu local de
provas, por meio de busca individual, devendo, para tanto,
in ormar os dados solicitados.
3.1. Recomenda—se ao candidato que acesse diariamente
ite mencionado,
4. Nos 03 (três) dias que antecederem a data prevista para
ealização da prova objetiva. o candidato poderá contatar
Atendimento ao Candidato (Oxxtt) 3874-6300. em dias
ais. das 8 as 18 horas.
.5. Somente será permitida a participaçãodo candidato na
rava na respectiva data, horário. local e sala constantes do
ital de Convocação,

.5. O candidatoreceberá oCartão Informativo por e-mail, no
erdereço eletrônico informado no ato da inscrição, sendo de
sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização
de seu correio eletrônico,
8.5.1. Não serão encaminhados Cartões Informativos aos
candidatos cujos endereços eletrônicos informados no ato
da inscrição estejam incompletos ou incorretos, ,8. 3.2. A Fundação VUNESP e a PREFEITURA MUNICIPIO
D E RIBEIRÃO PRETO não se responsabilizampor informa»
ções incorretas, incompletas ou por falha na entrega de
m ensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico

.ºº

Um:—emma

,..

.

ººlTI

in orreto ou por problemas de provedor de acesso do candi- '

dato tais como: caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-
spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema
de ordem técnica, sendo aconselhavel sempre consultar 0
si e da Fundação VUNESP (www.vunesgcombr).
8. 5.3. A informação sobre o local de prova obtida no site da
F ndaçãoVUNESP tem caráter demero auxílio ao candida-

a sência ou o comparecimento em data, local, sala ou
h rarios incorreto uma vez que a comunicação oficial e
a uela feita no Di io Oficial do Município.
8. . Se, por qualquer motivo, o nome do candidato não
c
d
9

nstar do Edital de Convocação para a prova objetiva
verá ser contatado o Atendimento ao Candidato, de se-
nda a sábado, em dias úteis, das 8 as 18 horas, pelo

te efone (0xx11) 3874-6300, para verificar o ocorrido.
B. .1. Ocorrendoo caso constante do subitem 8.7, poderá o
c ndidato realizar a prova se apresentar o respectivo com-
p vante de pagamento efetuado nos moldesprevistos nes—
te Edital, devendo, para tanto. preenchere assinar, no dia da
p va, formulario fornecido pela Fundação VUNESP,
&. ,2. A inclusãode quetrata o subitem 8.7 será realizadade
fo ma condiCional, sujeita a posteriorverificação da regula-
ri ade da referida inscrição.
8. .3. Constatada eventual irregularidade da inscrição, a
in Iusão do candidato será automaticamente cancelada.
s m direito a reclamação, independentemente de qualquer
fo malidade, considerados nulos todos os atos dela decor—
re tes.
8. .4. O candidato somente poderá realizar as provas no
Io al divulgado no Edital de Convocação para as provas.
8. .O candidatodeverá comparecer ao local designado para
a espectiva prova. constante do Edital de Convocação, de
a ordo com os horários escalonados, munido de:
8. .1. Um dos seguintes documentos de identificação com
fo ografia, no original: Cédula de Identidade (RG), ou Regis—
tr de Identidade Civil (RIC), Caneira de Trabalho e Previ-
d ncia Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação com
fo o, Passaporte. IdentidadeFuncional expedidapelaPolícia
F deral, Polícia Civil, Polícia Militar, inclusive aquelas
e edidas aos Soldados PM Temporários, ou Certincado de
R servista ou outro documento de identificação com fé
p blica e fotografia;
8. .2, Comprovantede pagamento da taxa de inscrição (no
c o de o nome não constar no Edital de Convocação);

i

i

l

i

i

pelo descarte das máscaras utilizadas, não podendo, de
forma alguma, joga-las no chão das dependências onde
estiver realizando a(s) prova(s) e/ou em outro local que
venha ser de circulação de demais pessoas.
8.9. Somente será admitido na sala de prova o candidatoque
apresentar um dos documentos de identificação descritos no
subitem 8.8.1 deste Capítulo, desde que permita, com clare-
za, a sua identiúcação,bem como, utilizando o equipamento
de proteção individual (máscara).
8.9.1. O candidatoque não apresentar o documento.confor-
me disposto no item 8.8.1 e sem o equipamentode proteção
individual, não fará a(s) prova(s).
8.10. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros
documentos não constantes deste Edital.
8.11, Não será admitido no local de prova o candidatoque se
apra. , .tar após o horário estabelecido no Edital de Convo«
cação para o início da prova.
8.17. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justiicar o atraso ou a ausência do candidato,
nem aplicação da prova fora do local, sala, data e horário
preestabelecidos.
8.1 2.1 O horário de início da prova, propriamentedito, será
definido em cada sala de aplicação.
8.122. Durante a realização da prova objetiva. não serão
permitidos qualquer espécie de consultaa códigos, livros,
manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa,
utilização de outro material não fornecido pela Fundação
VUNESP, máquina e relógio de qualquer natureza. agenda
eletrônica ou similar, aparelhos sonoros, telefone celular,
BIP, pager, tablet, iPod©, palmtop, pendrive, mp3 player,
gravador, controle de alarme de carro ou qualquer tipo de
receptor e emissor de mensagem, assim como o uso de
boné gorro. chapéu, óculos de sol e fones de ouvido.
8.123, O telefone celular e/ou qualquer equipa-
mentoeletrônicodevera ser desligado antes de ingressar na
saia e permanecer obrigatoriamentedesligados durante a
aplicação da(s) prova(s). e dentro da embalagem plástica,
com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e
desligados, incluindo alarmes. O candidato será eliminado
do concurso caso o seu telefone celularou qualquer equipa—
mento ou dispositivo eletrônico entre em funcionamento,
mesmo sem a sua interferência direta, durante a realização
das provas.
8.114 A Fundação VUNESP poderá fornecer embalagem
plásticanão transparente, para a guarda de objetospessoais
do candidato, inclusive de relógio de qualquer natureza,
telefone celular ou de qualquer outro material de comunica-
çao.
8.12.c.1. A referida embalagem plástica do item anterior,
contendo os objetos pessoais do candidato, deverá perma—
necer lacrada e debaixo e/ou ao lado da carteiradurante todo
o periodo de aplicação do concurso e somente poderá ser
deslacrada fora do ambiente de provas.
8.125. A Fundação Vunesp não ncara' responsavel pela
guarda de quaisquer dos materiaissupracitadas, bem como
não se responsabilizarápor perdas ou extravios de materiais
ou de equipamentos eletrônicosocorridos durante a realiza-
ção das provas nem por danos neles causados.
8.126, No dia de realizaçãodas provas, a FundaçãoVunesp
poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de
metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a
pratica de fraude e de verificar se o candidatoestá portando
material não permitido.
8.12.6,1,.O detector de metal irá fazer varredura superficial
portoda extensão do corpo. da cabeça aos pés do candidato,
incluindo a parte inferior dos pés, a Em de verificar algum
material eletrônico ou metal não permitido.
8.13. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar
algum dado cadastral, por erro de digitação constante do
Edital de Convocação, deverá efetuar a correção somente

8. .3, Caneta esferográfica fabricada em material transpa— : por meio do site e após 02 (dois) dias da data da aplicação
re te de tinta preta;
8. .4. máscara, reserva de máscara e álcool gel; i

da Prova Objetiva.
8.14. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou

8. .4.1. caso o candidatoutilizemascara(s) descartavel(veis) i sugestão deverá procurara sala de coordenação no local em
que estiver prestando a prova.d vera'ao término da aplicaçãode prova(s)sero responsável
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l'cial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito. suas
provas serão anuladas e ele será automaticamente elimina»
dc do concurso público.
8.37. O descumprimento de quaisquer das instruções
SLpracitadas constitUirã tentativa de fraude e implicará o
el minação do candidato.

CAPITULO IX - DO JULGAMENTO DA PROVA
9. . A prova objetiva será avaliada na escala de I) a 100
pcmas.
9. .1. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
N ª = Nax100

Nq
O de:
N > = nota da prova
Na = número de acertos
N = número de questões

.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver
ta da prova (NP) igual ou superiora 50 (cinquenta) pontos
.2. O cartão resposta das questões objetivas será zerado

QL ando :) candidato:
a) entregar o cartão resposta das questões objetivas em
branco.
9. 3. O candidato não habilitado será eliminado do Concurso
Publico.

CAPÍTULO X - DA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
1( . Após ojulgamento da prova e procedidoo desempate de
nctas, serão elaboradas e publicadas por edital, tres listas
prévias, a saber: Lista Prévia Geral, Lista Prévia Especial de
P ssoas com Deficiência e Lista Prévia Especial de Candi-
dz tos Negros e Pardos, em ordem de classificaçãoe alfabe-
tica.
1 .1. Os candidatos aprovados serão classiticados por or—

dem decrescente da nota final.
DOS_CANDIDATOSINSCRITOS N_A

CONDIÇAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA
1( .2. Os candidatos classificadosna Lista Previa Especial de
P ssoas com Deficiência serão convocados para avaliacão
pela Comissão Permanente, a ser realizada em local divul»
g: do oportunamente,para verificação doenquadramento da
deficiência nas categorias referidas no item 4.2, e de sua
compatibilidade com o exercíCio das atribuiçõesdo cargo.
1C .3. A conclusão da avaliação será publicada no Diário
Oicial do Município, por meio de edital.

.4. O candidatodeverá acompanhar a publicaçãodo edital
de convocação, a ser promovido pela Divisão de Seleção
R ªcrutamento e Treinamento, para comparecimentoa ava-
Iiação a ser realizadapela Comissão Permanente, institunda
pe Ia Portaria nº 734/15, publicadano DOM de 21/06/18, para
ar alise dos cargos. inscrições e a compatibilidade para
reserva legal de vagas aos candidatos com deficiência,
atentando-se para as orientações nele constantes.
1C.5. A Comissãodeverá apresentar conclusão da decisão,
q e será publicada por edital.
1( .51 Se a ComissãoPermanente concluirpelainexistência

& deãciência, o candidato será classificado em igualdade
de condições com os demais candidatos da Lista Geral.
de sde que a sua nota final o habilite a integrá-Ia.
1E.5.2, Se a Comissão Permanente concIUirpela incompati-
bi idade da limitação apresentada pelo candidato com o
exercício das atribuições inerentes ao cargo, o candidato
será excluido do concurso.
1C .6. Caberá recurso a Comissão de Concurso, no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados do dia seguinte da publicação

E conclusão da avaliação.
DOS CANDIDATOS lNSCRITOS COMO

PESSOA NEGRA OU FARDA
1C.7. Os candidatos classincados na Lista Prévia de Candi—
datos Negros ou Pardos serão avaliados pela Comissão o
fetotipo declarado,
1C.8, A ComissãodeAvaliação será composta pelos seguin-
te membros
R presentante da Prefeitura Municipal“
— F atricia Boaretto Lima
- Lucas César Branquinho

(nau)
“.

_;
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Representante do ConselhoMunicipal do Desenvolvimento
e Promoção da Igualdade Racial - COMDEPIR:
« Rafael Jose dos Anjos Silva
Representante da Ordem dos Advogadosdo Brasil- OAB:
— Marina dos Santos Martins Camargo
,resantante da Associação dos Advogadosde Ribeirão
o « AARP'
ria'Çonceição do Nascimento

Reçree'eritarite do Instituto Plural de Educação e Cidadania
Vil Bela:

Helena Seixas Alves
O candidato não será enquadrado na condição de

negro "ou pardo quando, por maioria. os integrantes da
Comissão, considerar o não atendimento do quesito cor ou
raça co- parte do candidato.
1010311 conclusão da avaliação quanto ao enquadramento
fenotlpico será publicada no Diário Oõcial do Município.
10. 10.1. O candidato não enquadrado na condição de pes—
soa negi'a ou parda terá acesso à decisão fundamentadada
Comissão de Avaliação por meio do site da Fundação
VUNESP,Wc durante o prazo de 02 (dois)
dias úteis contados do dia seguinte da publicação d_o
i_i1_d_ejerimento do enguadramento fenotípico.
10,102. Caberá recurso à Comissãode Concurso.no prazo
de 02 (dºis) dias úteis, contados do dia seguinteMga;
çã_o do indeferimento do enquadramento fenotípico.
10.11. Afastada definitivamente a condiçãode pessoa negra
ou parda do candidato, será classificado em igualdade de
condições com os demais candidatos da Lista Geral.
10.12. Os candidatos negros ou pardos aprovados para as

a eles destinadas e às reservadas para pessoas com
ência, convocados concomitantemente para o provi—

..nto dos cargos, deverãomanifestaropção por uma delas.
1D.12.1. Na hipótese de que trata o item anterior, caso os
candidatos não se manifestem previamente, serão nomea—
dos dentro das vagas destinadas aos negros ou pardos.

CAPÍTULO XI - DA PONTUAÇAO FINAL
11. A pontuação final será a nota obtida na prova objetiva.

CAPÍTULO XII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

12 Em caso de igualdade da pontuação final. serão aplica—
dos, sucessivamente. os seguintes critérios de desempate:
12 '. com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos no
término das inscrições,nos termos da Lei Federalnº 1 0741!
2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada
preferência ao de idade mais elevada;
12 1.1: que obtiver maior número de acertos em ConheCi—
mentos Especíncos;
12.1.2. que obtiver maior numero de acertos na disciplina de
Língua Portuguesa;
12 1.3. que obtivermaiornúmero de acertos na disciplina de
Matematica.
12.1.4. que obtivermaiornúmero de acertos na disciplina de
Noções de informática;
12.1.6. mais idoso entre os candidatos com idade inferior a
60 (sessenta) anos no término das inscrições.
12.1,7. ter o candidato, comprovadamente, sidojurado, nos
termos do disposto no artigo 440 do Código de Processo
Penal (Decreto-Lei nº 3.689. de 3 de outubro de 1941).
introduzido pela Lei nº 11589. de 9 de junho de 2008.
12.1.8. Persistindo,ainda, o empate, poderá haver sorteio na
presença dos candidatos envolvidos.
12.2. Os candidatos aprovados serão classificados, por
ordem decrescente da pontuação final.
12.3. Os candidatos classificadosserão enumerados em 03
(três) listas. sendo uma geral (todos os candidatos aprova-
dos) outra aos candidatos negros ou pardos e outra especial
(candidatoscom deficiência aprovados), que serão publicadas
no Diário Oficial do Municipio de Ribeirão Preto.
12.4, Não ocorrendo inscrição no ConcursoPúblico ou apro-
vação de candidatos negros ou pardos ou com deticiéncia,
será elaborada somente a Lista de ClassificaçãoFinal Geral.
125. O percentual de vagas reservado aos candidatos
negros ou pardos e/ou com deficiência será revertido para
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Sexta—feira, 23 de Julho de 2021

aproveitamento de candidatos da Lista de Classificação
FinalGeral se não houverinscnção, aprovaçãoou, ainda se
o númerode candidatos negros ou pardos e/ou com%ele não atingir o limite a eles reservado.

CAPÍTULO XIII - DOS RECURSOS
13. Caberá recurso relativamente:
a) ao indeferimento de solicitaçãodeisenção do pagamento
do valor de inscrição;
b) ao indeferimento deinscrição como pessoa com deficiên-
cia;
o) ao indeferimento da inscrição destinadas às pessoas
negras ou pardas;
d) ao indeferimento de concessão de prova especial,
e) ao indeferimento de condição especial para a realização
da(s) prova(s),
f) ao indeferimento de concessão de tempo adicional para a
realização da(s) prova(s),
9) ao indeferimento da condição de jurado;
h) ao indeferimento de autorização para candidata Iactante
amamentar;
i) ao indeferimento de uso de nome social;
]) à aplicação da prova objetiva;
k) ao gabarito da prova objetiva;
I) ao resultado/nota atribu ida à prova objetiva;
m) ao resultadoda avaliaçãosobre a avaliação aos candida-
tos com denciência;
n) ao resultado da condição de pessoa negra ou parda;
o) a classificação prévia,
13.1. O prazo para interposiçãode recurso será de 02 (dois)
dias úteis, contados da data da divulgaçãoou do fato que lhe
deu origem.
13.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço
eletrônicowww.vunesgcomhr, na página do Concurso Pú-
blico. seguindo as instruções ali contidas.
13,3. Admitir-se-a' um único recurso para cada questão da
prova. desde que devidamente fundamentado.
13.4. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova
objetiva, deverá ser elaborado de forma individualizada, ou
seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão será
tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora,
13.5. O gabaritodivulgado podera ser alterado em funçãoda
análise dos recursos interpostos e, caso haja anulação ou
alteração do gabarito, as provas serão corrigidas de acordo
com o gabarito ohcial definitivo.
13,6. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(sl sera
atribuida atodos os candidatos presentes na prova.
13,61 No caso do recurso interposto dentro das
especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/
classiúcação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a
desclassificação do candidatoque não obtiver a nota minima
exigida para habilitação.
13.6.2. A decisão do deferimentoou indeferimento de recur-
so será publicada no Diário Oficial do Municipio de Ribeirão
Preto e disponibilizada como subsídio nos sites
wvwv.vunesp,com.br e www.ribeiraopretospgovbr no link
Concursos.
1363, Somente serão considerados os recursos interpos-
tos para a fase a que se referem e no prazo estipulado, não
sendo aceitos. portanto, recursos interpostosem prazo des-
tinado a evento diverso daquele em andamento.
13.6.4. O recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital não será conhecido,bem como não
será conhecido aquele que não apresentar fundamentação
e embasamento, ou aquele que não atender as instruções
constantes do link Recursos na páginaespecílica do Concur—
so Público.
13.7. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos
Correios. por meio de fax, e—mail ou por qualqueroutro meio
além do previsto neste Capitulo.
13.8. O candidato que não interpuser recurso no prazo
mencionadoserá responsável pelas consequências advindas
de sua omissão,
13.9. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ouÉ
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, qual não caberão recursos adicionais.

: 15. Além das disposições constantes do CAPÍTULO I —

' DOSREQUISITOS.desteEdital,ocandidato deveraatender

Página: 4

recurso de recurso.
13..10.'ABanca Examinadora constitui última instância p ra
'os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão p Ia

13.11. A interposiçãode recurso não obsta o regular an
mento do cronograma do Concurso Publico.
13.12. No caso de recurso em pendênma a época da reali
ção de algumas das etapas do ConcursoPúblico, o candi
to poderá participar condicionalmenteda etapa seguinte.
13.13. Quandoda publicaçãodo resultadodas provas ser o
disponibilizados os espelhos das folhas de respostas d 5
provas escritas.
13.131 Encerrados os respectivosperíodos de interposiç o
de recurso, esses espelhos não estarão mais acessíveis
CAPITULO XIV - DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃ
14. Os candidatos aprovados serão convocados obedec
do à ordem classificatória, observada a necessidade e c

o preenchimento das vagas existentes.
14.1. A convocação mencionada no item 14 ocorrerá

poderá, também, a critério da Prefeitura Municipal
Ribeirão Preto, ser informada por meio de mensagem el
trônica (e-mail).
14 2. A informação da convocação, por meio de corresp
dêncua direta, referida no subitem 14 1 deste Capítulo t a
CARÁTER MERAMENTE INFORMA'I'IVO E NÃO SE Á
OFICIAL.devendo o candidatoacompanhar a publicação a
imprensa Oficial do Municipio de Ribeirão Preto.
143. Os candidatos aprovados e convocados serão desi
nados para as áreas mediante interesse e oportunidade o
Municipio não cabendo direito de escolha individual.
14.4. Os candidatos negros ou pardos aprovados para s
vagas a eles destinadas, bem como os candidatos apro
dos às vagas reservadas para pessoas com deficiênc ,

também serão classificados no cadastro destinado a am la
concorrência,de acordo com a sua classificação no conc r-
so, o que não implica em dupla chance de vagas. O ato
desistência impossibilitara' o convocado de ser chama o
novamente em outra listagem.
145. No caso de o candidatonecessitar de deslocamento e
sua moradia, para posse, o ônus correspondente às despe-
sas de deslocamento e sua manutenção será de exclusi a
responsabilidade do candidato.

CAPÍTULO xv - DA Posse

as seguintes condições. quando de sua posse:
a) submeter-se ao Exame Médico Admissional;
b) providenciar, a cargo da Prefeitura Municipal de Ribe'
rão Preto, os exames complementares que se fizerem ne-
cessários à realização do Exame Médico Admissional a
relação dos exames será fornecida pela Prefeitura Muni i-
pal de Ribeirão Preto);
G) atender aos dispositivos referentes aos requisitosbasic s
para investidura em Cargo Público.
15.1. Sera vedada a posse de ex-servidorpúblico demiti o
ou destituído de cargo, nas situações previstas no Estatu o
dos FuncionáriosPúblicos do Municipio de Ribeirão Preto u
legislação correlata.
15.2. O candidato deverá apresentar. necessariamente, o
ato da posse, os seguintes documentos originais e entregar
respectivas cópias Ieglveis, que ficarão retidas:
a) Comprovantede inscrição no PIS/PASEP, sejá for cadas-
trado;
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF regularizado;
c) Cédula de Identidade - RG;
d) Titulo de Eleitor com o comprovantede estar quite com a
justiça eleitoral;
e) Comprovantede quitaçãocom as obrigaçõesmilitares, e
do sexo masculino;
f) Certidão de Nascimento, se solteiro, Certidão de Cas
mento ou Escritura Pública de União Estável;
9) Certidão de Nascimentodos filhos;
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)

anos de idade:
I Diploma de conclusão da formação exigida no requisito
rri nimo, devidamente registrado pelo Ministério da Educa-
ção ou por outro órgão com delegação para tal. O documento
de escolaridade que for representado por declaração. ceni-
dão, atestado e outrosdocumentosque não tenham o cunho
definitivo de conclusão de curso deverá ser acompanhado.
O BRIGATORIAMENTE, do respectivo histórico escolar. A
declaração e o histórico escolar deverão ser expedidos por
ln tituição Ohcial ou reconhecida, em papel timbrado. &

de erão conter carimbo e identificação da InstitUição e do
re ,ponsável pela expedição do documento.
]) foto 3x4 atual e colorida;
k) comprovantede residência; '
I) egistro no respectivoConselho de Classe (se houver);
rn certidão de Distribuição Criminal.
15.3, Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto poderá solicitar outros documentos comple-
m =ntares.
15.4. Não serão aceitos, para o ato da posse, protocolos ou
cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão
aceitas se estiveremacompanhadas do original, para fins de
conferência pelo órgão competente.
15.5. O candidato aprovado e classihcado para as vagas
ex stentes, obedecendo à ordem de classihcação, será con-
vocadopara sersubmetido a Exame Médico Admissional, de
caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde fisica e
m =ntal, oportunidadeem que poderá ser detectada incapa—
ci ade ou enfermidade impeditiva para o desempenho das
ta efas do Cargo Público, podendo, nestes casos, serem
solicitadosexames complementares.
15.6, As decisões da PeríciaMédica da Prefeitura Munici-
pal de Ribeirão Preto terão caráter eliminatório para efeito
de posse, serão soberanas e delas não caberá qualquer
recurso.
15.7. O candidatoconvocado,que não se apresentarno local
e nos prazos estabelecidos, será considerado desistente,
implicando sua eliminaçãodefinitiva e convocação do candi—
dato subsequente, imediatamente classificado.
15.8. O não atendimento aos itens requeridos impedirá a
posse no cargo e servirá de base para que a nomeação seia
to nada sem efeito, não cabendo qualquer direito ao candi-
dato.

CAPÍTULO XVI - DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
16. O prazo de validade do Concurso Público é de 02 (dois)
ar os, a contar da data da publicação da homologação,
pcdendo ser prorrogadouma única vez por igual período, a
cr tério da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRE-
T .

16.1, O período de validade do Concurso não gera para a
P REFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO a
obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprova-
dcs.
1E .2. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o
candidato, apenas a expectativade direito à contratação e à
preferênCia na nomeação.
16.3. A PREFEITURA MUNlClPAL DE RIBEIRÃO PRETO
reservavse o direito de, durante a vigência do presente
concurso, mediante neceSSidade, interesse público e dispo—
ni ilidade orçamentária, convocar candidatos aprovados,
re >peitando—se incondicionalmente, a ordem de classifica—
ção para o provimento de cargos que vagarem e/ou forem
crados. ' '

16.4. A inscrição do candidato no Concurso implicará a
completa ciência das normas e condições estabelecidas
neste Edital, e das normas legaispertinentes, sobre as quais
não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
bem como importará na sua expressa aceitação. '

16.5. A inveracidade/inautenticidadenos documentos,mes-
m queverificada a qualquertempo, em especial por ocasião
da admissão, acarretará a nulidade da inscrição com todas
as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas
de ordem administrativa, civil ou criminal cabíveis.

Duarlo Oficial
RIBEIRÃO PRETO - sr

Caderneta de Vacinação dos filhos com até 05 (cinco) :

Página: 48
Sexta—feira. 23 de Julho de 2021

16 6. ”Caberá ao PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
* PRF.—110 a homologaçãodo resultado deste ConcursoPúbli-
co, '

157. Os itens deste Edital poderão sofrereventuais atualiza-
ºs OU: retificações, enquanto não consumada a providên—

vento que lhes disser respeito, circunstância que
lgada em Edital ou Aviso publicado.
intorrnações sobre o presente Concurso Público,

o a publicaçãoda classihcação final, serão prestadas pela
FundaçãoVUNESP, por meio do Atendimento ao Candidato,
ros dias úteis. das 08 às 20 horas, e pela internet, no site
wmv vunespcombr,sendo que, após a competente homo-
lrrq as infomações pertinentes passam a ser de res-
ponsabilidadeda PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO.
16.9. Em caso de necessidade de alteração, atualização ou
corrosão de algum dado cadastral. ate a emissão da classi-
ficação final. o candidato deverá solicita—la a Fundação
VUNESP, por meio do site www.vunesp.oom.br. Após a
homologaçãoe durante o prazo de validade deste Concurso
Público, eventual alteração de endereço deverá ser encami-
nhada, mediante carta, assinada pelo candidato aprovado,
com Aviso de Recebimento, endereçada ao Departamento
de Recursos Humanos da PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO. E de responsabilidade do candidato
manter seu endereço, e-mail e telefone atualizados para
viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for
convocado, perder o prazo para admissão, caso não seja
localizado,
16.10. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
e a Fundação VUNESP se eximem de quaisquer despesas
assumidas pelos candidatos em razão deste Concurso,
notadamente as decorrentes de viagens e estadas dos
candidatos,
16 11. A FundaçãoVUNESP e a PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃOPRETO não emitirão Declaração de Aprova-
ção no Certame. pois a própria publicação no DOM e docu-

to hábil para fins de comprovação da aprovação. Não
fornecidosatestado, copia de documentos, certificado

ou certidão relativos à situação do candidato reprovado no
(: nourso.
16.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
e a Fundação VUNESP não se responsabilizampor eventu—
ais prejulzos ao candidato decorrentes de:
a) endereço eletrônico inexistente, com erros ou não atuali—
zado:
b) mensagem eletrônica não visualizada ou deletada;
a) mensagem eletrônica devolvida por limite de cota e/ou
tempo de entrega excedidos:
16.13.,0 candidato será considerado desistente e excluido
tacitamente do Concurso Público quando não comparecer
às convocações na data estabelecida ou manifestar sua
desistência por escrito.
16.14. Os questionamentos relativos a casos omissos ou
duvidosos serão julgados pela Comissão de Concursos da
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOPRETO,
16.15. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação e não
caracterizandoqualquer óbice. e facultada a eliminaçãodas
provas e demais registros escritos, mantendo-se, porém,
pelo 'prazo de validade do Concurso Público, os registros
eletrônicos.
16,15. As convocações, avisos e resultados serão publica—
dos no Diário Oficial do Municipio e ficarão disponiveis no
endereço eletrônico: www,ribeiraogreto.sp.gov.br, no link
Concursos PREFEITURA MUNICIPAL.
16.17. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qual-
quer tempo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO poderá anular a inscrição, prova ou nomeação do
candidato' desde que sejamverificadasfalsidades de decla-
ração du irregularidade no Certame.
1618. A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEI-
RAO PRETO. a homologação/prorrogaçãodeste concurso
poderá ser feita em etapas (por cargo).
16_ 19 A nomeação do candidato implica sua aceitação daª nico
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Terça-ieira. 28 de Janeiro de 2020 Diário Oficial
— mean/Elomar) sr

disposições legais, no caso de estrangeiro ou cidadãoportuf
guês a quem tenha sido deferida a igualdade nas condições 2

previstas pelo Decreto Federal nº 70436/72;
b; ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completo!:
c) atenderas condições de escolaridade e demais requisitos
prescritos para a função, determinados no item t 1 deste
Edital;
d) gozar de saúde fisica emental compatíveis com as ativi-
dades a serem desempenhadas no exercício da Função, *

comprovada em prévia inspeção medica oficial;
e) estarquite com o ServiçoMilitar, setor do sexo masculino;
f) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; ,,
g) estar com o CPF regularizado junto à Receita Federal;
h) estar no gozo dos direitos civis e políticos: ,

'

il não registrar antecedentes criminais em que tenha sido '

condenado por crime doloso nem estar cumprindo pena em
liberdade:
]) não ter sido condenado por crime contra o patrimônioou a
Administração Pública, nem ter sido demitido porato de
improbidade “a bem do serviço público" mediante decisão
transitada em julgado em qualquer esfera governamental;
k) não possuir vinculo com qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que impossibilitaacumulação de car-
gos. empregos e funções, ressalvados os casos contidos
nas alíneas “a", “b" e “c“, inc. XVl, do art. 37, da Constituição
Federal, inclusive no que concerne a compatibilidade de
horários;
i) não ser aposentadopor invalidez. não estar em idade de
aposentadoria compulsória (75 anos ou mais) ou receber
proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42
e 142, ressalvados os casos que permitam a acumulação
dos proventos com a remuneração de cargos, empregos,
funções, cargos eletivos e cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração, na forma da Cons
tituição Federal.
8.3.A comprovação dos referidos requisitos e essencial para
a contratação, devendo o candidato classificado se apresen-
tar na Divisão de Seleção, Recrutamento e Treinamento do
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Munici—

pal da Administração, munido dos documentos originais e
respectivas cópias exigidas no ato da convocação, a seguir:
a) i loto 3x4 recente;
b) Carteira de Identidade (RG.);
c) Comprovação de situação cadastral no CPF;
d) Certidão de PIS/PASEP ativo;
e) Título de eleitor e Certidão de quitação eleitoral emitida
pelo site do Tribunal Eleitorai;
t) Certificadode Reservista;
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social com cópia da
página da loto e da página da identificação; cópia de todos
os registros de empregos anteriores;
h) Certidão de Nascimento, ou Casamento, ou Casu'nento
com Averbação (se separado ou divorciado);
i) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 ahos ou
inválidos e respectivos CPF;
;) Atestado de Vacinação atualizado dos lilhos men es de
até 5 anos; (1
k) Comprovante de escolaridade (diploma) do candi
outras exigências previstas no edital; i

l) Comprovante de residência atualizado; ,!“

m) Certidão Criminal. ,i

84 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos,
nem a apresentação apenas das suas fotocópias mesmo
autenticadas.
8.5. Os candidatos classilicados serão convocados confor—
me necessidade e oportunidade da Administração, confor—
me vagas que vierem a surgir seguindo rigorosamente & or—

dom de classificação.
,

8,6, A convocação ocorrerá por meio do Diário Oficial do
Município de RibeirãoPreto (httpJiwwwxibeiraopretospggig
br/diario—oficiaL/i, sendo obrigação do candidato classificado
acompanhar as publicações durante a validade do processo

ªtº e

& seletivonão lhe cabendo qualquer reclamação posterio
.ao não atendaa convocação no prazo determinado0

W;
ca—

can—
didato que indicar e-mail no cadastramento para o proc asso
seletivo poderá também ser convocado, de forma adic chat
e não oficial, por este meio, desde que mantenha os eus
dados atualizados juntoa Divisão de Seleção, Recrutan ento
e Treinamento do Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal de Administração, prevalecendo, de
todo modo. a convocação eietuada no Diário Olicial.
8.7. O candidato lormalmente convocado que não se a pre-
sentarno prazo determinado, ou que deixar de fornecer uale
quer um dos documentos comprobatórios, perderá o díeito
à vaga,prosseguindo'se à convocação dos demais can ida—

tos aprovados, observada a ordem classificatória
8.8 A inexatidão das informações ou irregularidade nos
documentos apresentados,mesmo que constatadasposter
riormente, acarretarão processo administrativo visan o a
nulidade da contratação, sem prejuízo de outras medida s de
ordem administrativa, civil e criminal contra o candidato que
promover a fraude documental.
9. Das Disposições Gerais
9.1. Os contratos serão por prazo determinado, vinculados
ao RegimeGeral de Previdência Socral, nos termos do ir ciso
i, do artigo 9º, do Decreto Federal nº 3048/99.
9.2.Aplica-se ao pessoal contratado pelo RegimeAdmin
tivo, odisposto nos artigos 1 13, incisos I, Il, lll, V, Xl e XIV 138
a143,187,200,incisoV,208a206,217a221,2383245,251.
283, 287 e 289 da Lei Municipal nº 3181/76, a Lei nº 5651/89
e o artigo 21, da Lei Complementar nº 2515/2012, bem como
os dispositivos cabíveis trazidos no Decreto 124/2018.
9.3. A remuneração dos professores contratados com ase
na Lei Complementar nº 1340/02, Lei Complementar nº
1371/02, Lei Complementar nº 1.407/02, Lei Complemr ntar
nº 1613/03 e Lei Complementar nº 1.868/05,será equiv len—

te aos vencimentos iniciais dos servidores municipais cu—

pentesde cargos com funções idênticas e/ou assemelh das
às dos serviços contratados, excluindo-se quaisquer v nta-
gens pessoais.
9.4. O contratado receberá vale—alimentação. 0 valor será
proporcional às horas trabalhadas, de acordo com a L agis-
laçâo Municipal em vigor.
9.5. A contratação será efetivada para uma jornada mi ima
de 25 (vinte e cinco) horas/aula.
9.5.1. lnexistindoo número de aulas previsto no caput deste
artigo e para atender ao disposto no Artigo 24, inciso i d a Lei
nº 9394/96, excepcionalmente, o professor podera ser con—
tratado para ministrar um número menor de horas/aula.
9.6O profissionalcontratado poderá, durante o ano letiv
sua jornada semanal de aulas ampliada, respeitado o !

máximode 38 (trinta e oito) horas/aula semanais, exce
do—se os blocos indivisíveis.
9.7. A comunicação aos profissionais inscritos no proc asso
seletivo, para eventual contratação, poderá, conlorme indi—

cação da Secretaria Municipal da Educação, ser em aior
número que o de classes existentes, visando agilizar o pro
cesso de atribuição.
9.7.1 . Ao candidato que não tor oferecido classe, será ;; ran—
tida nova chamadapara vagas surgidas posteriormen
9.8. A bem da continuidade do serviço público, o contr ado
deverá repor aulas que deixou de ministrar, sempre que
determinado pela Secretaria Municipal da Educação
9.9. Os professores contratados terão seudesempenho va—

liado, cujo resultado será utilizado para verificação do me
resse público em eventuais prorrogações.
9.10. As candidatas classificadas neste Processo Sel tivo
que se encontrarem, quando do momento de seu oh ma«
mento para contratação. em período pós—parto,com re ém—
nascido, deverão aguardar até que o mesmo complet 06
(seis) meses de idade.
10. Disposições Finais
10.1. O presente Processo Seletivo terá validade p 02
(dois) anos, podendo ser prorrogado por igual periodo. on-

stra—

, ter
mite
anv

___—__].
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coucunsos PÚBLICOS
l E pnocessos saimos.
' Administra”Secretaria MuniCipal da A inistoração

&

EDITAL DE ABERTURA
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 '

.

'

Considerando que a Organização Mundial da Saúde decla-
rou em 30 dejaneiro de 2020, que osurto do novo coronavirus
(Covid- 19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de ,

» CADUnico e o aumento da oferta deste cadastramento aos
Considerando que no municipiode Ribeirão Preto foi-decre- í

importância internacional;

tado Estado de Calamidade Pública, em conformidade com
o Decreto nº 76 de 23 de março de 2020. decorrente da pan-
demia do novo coronavirus (Covid--19),
Çonsiderando a Portaria MC nº 378, de 07 de maio de 2020,

cial para incremento temporario na execução de ações
socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e munici-
pios devido a situação de Emergência em Saúde Pública
de importância Internacional decorrente do coronavirus,
COVID-19;
Considerando a Portaria nº 100 de 14 julho de 2020, que
ªprova como anexo a Nota Técnica nº 36/2020 com reco-
endações para ofuncionamento da rede socioassistencial

pecial - PSE de Média Complexidade do Sistema Unico de
Assistência Social - SUAS, de modo a asseguraramanuten-
ção da oferta do atendimento à população nos diferentes
cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo novo

'

Coronavírus - COVID—19;

Omnia-feira. 02 de Setembro de 2021

em situação de vulnerabilidade e risco sociale no desenvol-
vimentode medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos
sociais decorrentes da disseminação da Covid-19:
Considerando que a Secretaria de Assistência Social tem

É como referência a Central de Cadastramento de Benefícios
, Sociais CABS para o cadastramentode indivíduos e fami-
lias no Cadastro Unico do Governo Federal- CADÚnico, re-
Iatamos que a capacidadede atendimento da CABS. através

« de seus recursos humanos, entrevistadores, não está sendo
suficiente para atendimento da demanda apresentada;
Considerando a necessidadepremente de mitigar os efeitos
advindos desta nova ordem mundial, devido a pandemia do
Covid—19, aferimos a necessidade da descentralização do

que dele necessitar;
Considerando a implantação de duas frentes de trabalho
paraminimizar os efeitosde insegurança alimentarvivenciada

, pelas famílias,e atende-las com rapidez, transparência, mo-
nitoramento e eficiência necessárianas concessões de ces-

que dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do ti-
nanciamento federal do Sistema Unico de Assistência So- *

tas básicas, através da Central de Cadastramento Emer-
gencial - CACEM, que recebe solicitações de cestas básicas
emergenciais;
A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria
Municipal da Administração, por meio do Departamento de
Recursos Humanos, a vista da Lei Complementar nº 1.340,
de 07/06/2002, Lei Complementar nº 1.371. de 11/09/2002.
Lei Complementar nº 1.407, de 21/11/2002 e Lei Comple-

, mentar nº 1.845, de 05/05/2005, tornam púbiicoo Processo
; Seletivo nº 001/2021, para contratação de Auxiliar Adminis-

de Proteção Social Básica - PSB e de Proteção Social Es- * trativo, em caráter temporárioe emergencial, pelo período de
até 03 (três) meses, podendo ser prorrogadas por iguais e
sucessivosperíodos, não podendo exceder o prazo máximo
de 2 (dois) anos.
O prazo para as inscrições dos candidatos estará aberto no

:

periodo de 03/09/2021 a 13/09/2021.
Considerando o papel do SUAS na proteção da população | . DA FUNÇÃO:
FUNÇÃO REQUISITOS DE ADMISSÃO REMUNERAÇÃO CARGA HORÁRIA FORMA DE AVALIAÇÃO

AuxiliarAdministrativo Ensmo Médio Completo, devidamente R$ 1.352,61 40 horas Semanaisde 2ª a 6ª feira Análise de Curriculo
' reconhecidopor órgão oticial

1.1. Das atribuições:
- Atuar na recepção dos usuários possibilitando uma am-
biência acolhedora;

Cadastro Unico para Programas Sociais do Governo Fede-
ral;
- Cadastrar familias e/ou individuos, público alvo da Assis-
tência Social, para acesso a serviços, projetos, programas,
beneficios sociais e ações correlatas;
- Identificaras necessidades e demandas dos usuários;
-Apoiar os demais membros da equipe de referência em
todas etapas do processode trabalho;

de indicadores de monitoramento e avaliação, visando a
qualificação dos serviços prestados;
- Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassis-
tenciais e demais políticas públicas, respeitando as orienta-
ções emanadas do Coordenador(a);
- Proceder as visitas, contatos e reuniões institucionais e/ou
para cadastramentosgerais in loco do públicoalvo da Assis-
tência Social,
-Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas, obser-
vando prazos e critérios estabelecidos e orientados pela
Coordenador(a)
ii- DAS INSCRIÇÓES:
..1 As inscrições deverão ser realizadas somente pela in- ,

imei, pelo Site ht_t:gs //www ribeiraopreto.spgov br/concursolºrefeitura,
no período das 09h00 de 03 de setembro de 2021 até as
16h00 de 13 de setembro de 2021, conforme segue:
a) acessarositeh s/lwww nbei eto, . mor/concurso! ref tu_ra;
bi) locatizar no site o Iink correlato ao ProcessoSeletivo;
05 lei total e atentamenteo respectivo Edital;
d) preencher total e corretamente a ficha de inscrição, nos
moldes previstos neste Edital;

e) transmitiros dados da ficha de inscrição correspondente.
2.2. Os dados declarados serão conferidos posteriormente,

; por ocasião do chamamento dos candidatos classificados.
- Realizar entrevista/cadastro de familias e/ou indivíduos no = 2.3. Não serão recebidas inscrições por qualquer outro meio

diverso ou fora do periodo estabelecido neste Edital.
« III - DA PAR'HCIPAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFI-
CIENCIA:
3.1,As pessoas comdeficiência é asseguradoo direito de se
inscrever neste ProcessoSeletivo,desde que as atribuições
da função pretendida sejam compatíveis com a deficiência
que possuem, conforme estabelecido no Decreto Federal nº

É 3.298, de 20/12/1999, alterado pelos Decretos Federais nº
-Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvol-
vidas, subsidiando a equipe com insumos para a construção :

5,296 de 02/12/2004 e nº 9.508 de 24/09/2018.
32.Consideram-se pessoas com deficiência aquelasque se
enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º, do
Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelos De—

cretos Federa(is) nº 5.296, de 02/12/2004 e nº 9.508 de 24/
09/2018 e Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça.

' 3.3. O candidato que deseja se inscrever como pessoa com
deficiência — no período destinado às inscrições - deverá:
3.3.1. especificar, na ficha de inscrição, a(s) sua(s)deficiên-

'

cia(s),
3.3.2. apresentarno chamamento laudo médico expedido no
prazo máximode 12 (doze) meses anteriores a data da ins-
crição, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Clas-
siãcação internacional de Doenças - CID, contendo a prová-
vel causa da deficiência.
34.Considerando as medidas de isolamento social determi-
nadas pelo Decreto Municipal nº 076/2020, apenas os can-
didatos classificados e convocados para as vagas destina-
das às pessoas com deficiência serão avaliados para com-
provação e enquadramento nessa condição, devendo na
oportunidade apresentarem-se com todos os documentos
exigidos para comprovação de sua condição.



Qumt .feira, 02 de Setembro de 2021

3,5. aso sua condição não se enquadre nos requisitos le-
gais o candidato será excluído da lista de pessoa com de—
ficiê cia permanecendo na Lista Geral de classificação.
3.6. 5 informações prestadasna ficha de inscrição serão de
intei a responsabilidade do candidato., respondendo civil e
orim almente pelo teor das afirmativas,
3.7. documento comprobatório será analisado pela Comis—
são ermanente, instituída pela Portaria nº 734/2018, publi-
cad no DOM de 21/06/2018, para análise dos cargos, ins»
criç s e a compatibilidade para reserva legal de vagas aos
can idatos com deficiência que. em conjunto com a Comia
são o presente processo seletivo se manifestarâo sobre a
con ição declarada, podendo solicitar exames complemen-

can idatos classificados e uma específica. somente para os' itos na condição de candidatos com deficiência.
As vagas reservadasàs pessoas com deficiência, que
orem preenchidas por faltade candidatos na seleçãoou
erimento nos termos do item 3.5. serão ocupadaspelos

demais candidatos, observada a ordem geral de classinca—

O candidato que não atender. dentro do periodo das
inscnições, aos dispositivos mencionados neste Capítulo,
não >erá considerada pessoa com deficiência, seja qual for
o m tivo alegado,
3.12 O candidato que não preencher, na ficha de inscrição.
os campos reservados a candidatos com deficiência e/ou
não ealizar sua inscrição conforme as instruções constan—
tes ceste Capitulo não concorrerá como pessoa com defi—
ciên ia.

_IV - JA AVALIAÇAO:
4.1. A par da verificação dos requisitos mínimos para a tun-
ção, item |, os candidatos inscritos serão avaliados e classi'
ficados por suas qualificações profissionais (análise cur—
ricul ar), observados os seguintes critérios e pontuações:

* Item Documentos Pontos
1 Experiência em rotina administrativa (mmprovada Até 05 (ona);

mediante carteira proússional e/ou certidão emitida por Pontos
orgãos de diferiu publico lederais, estaduaisou munidpais)

2 Cemõcado de curso prflSSanallZanIe em informática e/ou Ate 02 (dous)

em Pacote Office (apresentaçãode Certificadoi, sendo Pontos
1 (hum) ponto por curso concluido 1

l 3 Formação em Ensrno Superior (apresentaçãode Cerlilicado Até 03 (três)
l reconhecxdo pelo MEC), sendo até 1.5 (hum e meio) pontos Pontos
i

por graduaçãoconcluida !

Obs
não
42.
4.2.1
desce que não utilizado para aposentadoria.
4.2. .1. O tempo de serviço/experiência na função sera con-
side ado em ano, até 30/06/2021 - 01 (um) ponto por ano
com )leto, ate' no máximo 05 (cinco) pontos.
42. . Na certidão de tempo de serviço/experiência, emitida
em rapel timbrado através de órgãos de direito público ie-
dera s, estaduaisou municipais correlacionados a atividade
profi ssional descrita no item 1 .1 , deverão constar nome e RG
do responsável legal.

: Não serão aceitos certiticados/declarações em que
:onste a carga horária.
Análise do tempo de serviço/experiência:

4.2.2 . Para procederaconferênciaeavaliaçãodosdocumen- % 8.12. não ter sido condenado por crime contra o patrimóniotos ( ntregues pelos candidatos, fica instituída Comissão, »

com osta pelos seguintes membros, sob a presidência do 3"

prim airo:
- WELLINGTON CARLOS DE OLIVEIRA
— ANDREI AUGUSTO ANDRADE PAIZ
- MARIALIA ANDREA MARQUES BATAGLlA
- THAIS CAMPOS MOURÃO DE OLIVEIRA
- RITA HELENA TREVISAN MENDES PETINICE
— CR STIANI ROSA BRUNES FRATUCCI
— CELSOOSTANELO ALONSO

Diário Oii—“'
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iv!!-

v - - «"i, NVIO DOS DOCUMENTOS:
5.1. |? [candidatos deverão enviar ate' o 1º dia útil subse-

ao do términodas inscrições, ou seja, 14/09/2021,os
: ritos comprobatórios, por meio digital (e-mail:
trªvogsemaspmrpcombr) nas extensões “pdf”,

:
, : 9“ ou “jpeg", informando.também, o seu nome, o nú-

; . documento de identidade (RG) e o número do CPF .

CLASSIFICACAO:
“v assiticação será publicada no Diário Oficial do Mu-

_ os candidatos serão relacionados em ordem decres-
* total de pontos obtidos no cômputo final, idade e nº

,, mestabelecidos os seguintes critériosde desempate:
aior idade;

. . . aior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos,
conto ' e documentaçãojuntadano ato da inscrição:
6.23,

,

orteio.
_

RECURSOS:
7.1. 0 ndidato terá 02 (dois) dias úleis, após o ato que lhe
der ca sa, para interposição de recurso.
7.2. Para recorrer, o candidato deverá acessar o site
mªs:/eribeirao retos , ov,br/concursol refeitura, se-
guind as instruções ali contidas,
7 3, N

,
casodo recurso interposto dentrodas especificações,

esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação ini-
cial obtida pelo candidato para uma nota/classificação supe—
rior

otgnferior,
ou ainda poderá ocorrer a desclassincaçãodo

candi' ato que não obtiver a nota mínima exigida para habi-
Iitaçã .
7.4. A'decisao do deferimento ou indeferimento de recurso
será publicada no Diário OHciaI do Municipio de Ribeirão
Preto e disponibilizada como subsídio no site
Mibeiraopretosggovbr no link Concursos Públicos e
Processos Seletivos PMRP.
7 5. Somente serão considerados os recursos interpostos
para a fase a que se referem e no prazo estipulado, não sen-
do aceitos, portanto, recursos interpostos em prazo destina-
do a evento diverso daquele em andamento.
Vlll - DA CONVOCAÇÃO E CQMPROVAÇAO DE REQUISI-

', TOS“PARA A CONTRATAÇAO:
: 3.1. Os candidatos serão convocados conforme ordem de
» classiúcação final publicada no Diário Oticial do Município,
82 Oicandidato aprovado será contratado apenas se aten—
der àsgseguintes exigências, e serem comprovadas por oca-
sião _cl convocação:
8.3. 3 r brasileiro nato ou naturalizado; ou gozar das prerro—
gativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e de-
mais disposições legais, no caso de estrangeiro ou cidadão
português a quem tenha sido deferida a igualdade nas con-
dições previstas pelo Decreto Federal nª 70.436/72;
84. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos:
8.5. atender as condições de escolaridade e demais requisi-
tos prescritos para a função, determinados no item 1 .1 deste

'

Edital;.

0 I d . l .. . , 'd d ; 8.6.gozarde saúdefísicaementalcompativeiscomasativi—
. empo e sen/ico experiencra Sºfª consr era º

&

dades a serem desempenhadas no exercício da Função,
4“ comprovada em inspeção médica oficial;
. 8.7. estar quite com o Serviço Militar, se for do sexo mascu-
- lino,
« 8.8. ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
8.9. estar com o CPF regularizado junto a Receita Federal;
8 10 estar no gozo dos direitos civis e politicos;
8.11. não registrar antecedentescriminaisem que tenha sido
condenado por crime doloso nem estar cumprindo pena em
liberdade;

ou a Administração Pública, nem ter sido demitidopor ato de
improbidade “a bem do serviço público” mediante decisão

, transitada em julgado em qualquer esfera governamental;
& 8.13. não possuirvínculo comqualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que impossibiliteacumulação de car-

, gos, empregos e funções,-ressalvados os casos contidos
, nas alíneas “a", “b" e “c", inc. XVI, do art. 37, da Constituição
Federal. inclusive no que concerne a compatibilidade de
horários:
8,14. não ser aposentadopor invalidez, não estar em idade.]“



“ª
de aposentadoria compulsória (75 anos ou mais) ou receber
proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42
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e 142, ressalvados os casos que permitam a acumulação _

dos proventos com a remuneração de cargos, emcregos,
funções, cargos eletivos e cargos em comissão dec.“Lisos

tituição Federal.
8.15. A comprovação dos referidos requisitos e essencrai

Quintaffelra, 02 de Setembro
del

2021

9,1, A validade do presente processo seletivo vincula se a
circunstância emergencial do estadode calamidade el u de
emergência, declarada mediante respectivo ato.
0.2. A aprovação e a classificação definitiva geram. p ra o

' candidato, apenas a expectativa de direito à conlrataç o.
em lei de livre nomeação e exoneração, na forma da Cons—

,

para a contratação, devendo o candidato classificado se ,

apresentar na Divisão de Seleção, Recrutamento e Treina-
mento do Departamento de Recursos Humanos da Secreta-
ria Municipal da Administração, munido dos documentos _

originais e respectivas cópias exigidas no ato da convoca-
ção, a seguir:
a) 1 foto 3x4 recente;
b) Carteira de Identidade (RG.);
c) Comprovação de situação cadastral no CPF;
d) Certidão de PIS/PASEP ativo;
e) Título de eleitor e Certidão de quitação eleitoral emitida
pelo site do Tribunal Eleitoral;
f) Certificado de Reservista;
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social com cópia da
página da foto e da pagina da identificação; cópia de todos
os registros de empregos anteriores;
h) Certidão de Nascimento, ou Casamento, ou Casamento
com Averbação (se separado ou divorciado);
i) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos ou
inválidos e respectivos CPF;
]) Atestado de Vacinação atualizado dos filhos menores de
até 5 anos;
k) Comprovante de escolaridade (diploma) do candidato e
outras exigências previstas no Edital;
1) Comprovante de residência atualizado;
m) Certidão Criminal;
n) Documento comprobatorio da deficiência declarada.
816 Os candidatos classificados serão convocados confor—

» trativo, () disposto nosartigos1 13, incisos I, II e III, V, XI.

, não poderá alegar qualquer espécie de desconhecim

9.3. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto reserva se o
direitode, durante a vigência do presenteProcessoSel tivo,
mediante necessidade, interesse público e disponibili ade
orçamentária, convocarcandidatos aprovados, respeit do-
se incondicionalmente, a ordem de classificação.
94. A inscrição do candidato no ProcessoSeletivo impl era
a completa ciência das normas e condições estabele idas
neste Edital, e das normas legais pertinentes, sobre as uais

nto.
bem como importará na sua expressa aceitação.
9.5. As contratações serão efetuadas pelo prazo de até 03
(três) meses, podendo ser prorrogadas por iguais períodos,
não podendo exceder o prazo máximode 2 (dois) ano .

9.6. Os contratos serão por prazo determinado, vincul dos
ao RegimeGeralda Previdência Social, nos termos do ir ciso
I, do artigo 9º do Decreto Federal nº 3.048/99,
9.7, Aplica—se ao pessoal, contratado pelo Regime Adm'nis-

XIV;
* 138 à 143, 187, 200, inciso V, 203 à 206, 217 à 221, 238 a
É 245, 251, 283, 287 e 289 da Lei Municipal nº 3.181/76

, semanais,as quais serão desenvolvidas de segunda à

; 9.9. As irregularidades na documentação, mesmo que

me necessidade e oportunidade da Administração, confor- —

me vagas que vierem a surgir seguindo rigorosamente 3 or-
dem de classiticação.
8.17,A convocação olicialocorrerápor meio do DiárioOticial do
Municipiode Ribeirão Preto(mr/wwwMmto gºgºbr/damoticalr,
sendo obrigação do candidato classiticado acompanhar as
publicações durante a validade do processo seletivo, não lhe
cabendo qualquer reclamação posterior caso não atenda a
convocação no prazo determinado.
818.0 candidato que indicaremail no cadastrament para ª

o processo seletivo poderá também serconvocadode , rma
adicional e não oficial, por este meio, desde que ma

,

enha
os seus dados atualizados junto a Divisão de Seleç
crutamento e Treinamento do Departamento de Recursos

,Re- *

Humanos da Secretaria Municipal de Administração, preva— :

Iecendo, de todo modo, a convocação etetuada no Diário f

Oficial.
8.19. Poderá, em caráter complementar, a administração
municipal, considerando a recomendação de evitarem-se
aglomerações e atendimentos pessoais que possam ser
prestados remotamente, adotarprocedimentos para entrega ,

e recebimento de comunicações, convocações e documen-
tos atraves do e-mail cadastro pelo candidato. i

8.20. O candidato formalmente convocado que não seiapre-
sentarno prazo determinado, ou que deixar de forneceiqual- Í

quer um dos documentos comprobatórios, perderá o ireito
à vaga, prosseguindo—se a convocação dos demais candida-
tos aprovados, observada a ordem classiticatória.

_

8.21 . A inexatidãodas informações ou irregularidade nos do-
cumentos apresentados.mesmo que constatadasposterior-

9.8. A contratação será efetivada para 40 (quarenta) haras
sex—

ta-feira, no período das 08:00 as 17:00 horas, exceto feria
dos.

eri-
ficados posteriormente, aoarretarão a nulidade da inscrição,
da classificação e da contratação do candidato.
9.10,O candidato classificadoobriga-se amanter atualizc dos
seus endereços, fisico e eletrônico, perante o Departam ªnto
de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal da Adm nis-
tração.
9.11. Os casosomissos serão resolvidos pela Secretaria Mu-
nicipal da Assistência Social e Departamento de Recu sos
Humanos. da Secretaria Municipal da Administração.
912. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do
cesso Seletivo.

Ribeirão Preto, 01 de setembro de 2021
RENATA CORRÉA GREGOLDO

Secretária Municipal de Assistência Social
ANDRE ALMEIDAMORAIS

Secretária Municipal da Administração
MARCOS FERNANDO SIMÓES GUERRA

Diretor do Departamento de Gestão Administrativa
e Financeira

CAIO AUGUSTO GENTIL
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
FABIANACRISTINA D. DE OLIVEIRA BUSA

Chefe da Divisão de Seleção, Recmtamento e Treiname nto
UE 02 0 30

PODER LEGISLATIVO

CªmaraCámara Municipal de Ribeirão Preto

RESOLUÇAONº 15
DE 1ª DE SETEMBRO DE 2021

Projeto de Resolução nº 10/2021
Autoria da VereadoraColetivo Popular Judetl Zill

INSTITUI A FRENTE PARLAMENTAR DE DEFESA I: os

oro.

? DIREITOS DAS MULHERES, E DÁ OUTRAS PROVID EN-

, Faço saber que a Câmara Municipal de Ribeirão P
mente, acarretarão processo administrativo visando à nuli- *

dade da contratação, sem prejuízo de outras medidas de cr—

dem administrativa, civil e criminal contra o candidato que
promover a fraude documental.
IX - DISPOSIÇÓESGERAIS:

* Direitos das Mulheres, no âmbito da Câmara Municipa

CIAS,
eto

aprovou, e eu, Alessandro Maraca, Presidente. promulgo a
seguinte Resolução:
Artigo 1"— Fica instituída a Frente ParlamentardeDefesa dos

de
Ribeirão Preto com o objetivo de incentivar desenvolv >r e
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desde que mantenha os seus dados atualizados junto a I

Divisão de Seleção Recrutamento e Treinamento do Depar
tamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de
Administração, prevalecendo, de todo modo. a convocação
efetuada no Diário Oiloial,

_ ! CONSIDERANDO a iimitação de iiuxo do púbiico em eral
8.6. Poderá, em caráter complementanaadministrM

_

' ' * “ ' “

nicipal considerando a recomendação de evitarem—se aglov
merawes e atendimentos pessoais que possam serpresta Processo Legislativo estao sendo devidamente divui dos
dos remotamente, adotar procedimentos para entrega e pelos canais oIiciais da TV Câmara;
recebimento de comunicações, convocações e documentos & CONSIDERANDO a Resolução nº 02 de 25 de mar o deatravés do e—mail cadastro pelo candidato. ; 2020 a qual autoriza a Mesa Diretora por meio de o a8.7. Ocandidato formalmente convocado que não se aprE- direcionar os trabalhos do Poder Legislativo diant dasentarno prazo determinado. ou que deixar de Iornecerqual- pandemia do novo coronavlrus- COVID-19;
quer um dos documentos comprobatórios. perderá o direito RESOLVE:
àvªgª, prosseguindo-seàoonvocaçãodos demais Cªndidª" l — As sessões ordinárias eletivadas por videoconter cia,tos aprovados, observada ª ordem ºIªSSifiCªÍÓfÍª—

' até disposição em contrário. serão realizadas às ter as e8-8- A inexatidão das infomações 0“ irregularidade nos dºª quintas-feiras, com a duração de 04 (quatro) horas, dascumentos apresentados,mesmo que constatadasposterior- 16:00 às 20:00 horas, com um intervalo de 15 (qu nze)mente, acarretarão processo administrativo visando à nuliª minutosentre o términodo expediente e o inicto daord dodade da contratação. sem prejuízo de outras medidas de dia.
ordem administrativa, civil e criminal contra o candidato que || . Este Ato entrará em vigor na data de sua publica e.promover a fraude documental. GUMPRA—SE: o Coordenador Administrativo da ca araIX - DISPOSIÇÓESGERAIS

& Municipal taça publicar.9.1, A validade do presente processo seletivo vincula-se a % Ribeirão Preto, 31 de março de 2020duração do estado de calamidade elou de emergência, LINCOLN FERNANDESdeclarada mediante respectivo ato. Presidente9.2. A aprovação e a classilicação definitiva geram, para o ; ALESSANDRO MARACA
candidato, apenas a expectativa de direito à contratação. % tº Vice-Presidente9.3. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto reserva-se o PAULINHO PEREIRAdireito de. durante a vigência do presente ProcessoSeletivo. ?

20 Vice—Presidentemediante necessidade. interesse público e disponibilidade FIENATOZUCQLOTO
orçamentária, convocar candidatos aprovados. respeitando— 1a secretáriose inoondicionalmente, a ordem de classilicação. '

ORLANDO PESOTI9.4, A inscrição do candidato no Processo Seletivo impiicará 29 Secrmárioa completa ciência das normas e condições estabelecidas
. . . . Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipe!neste Edital, e das normas legaIs pertinentes. sobre as quais de Ribeirão Preto, em 31 de março de 2020.não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento, JONATAS SAMUEL SILVA DE SOUZA

Coordenador Administrativobem como importará na sua expressa aceitação.
9.5. Os contratos serão por prazo determinado, vinculados
aoRegimeGeralda Previdência Social. nos termos do inciso
I. do artigo 9“ do Decreto Federal nº 3.048/99.
9.6. As irregularidades na documentação. mesmo que veri—
ficados posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição,
da classificação e da contratação do candidato.
9.7. O candidato classificado obriga-se amanter atualizados
seus endereços, tísico e eletrônico. perante o Departamento
de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal da Adminis»
tração.
9.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria
Municipal da Saúdee Departamento de Recursos Humanos,
da Secretaria Municipal da Administração.
9.9. Caberá ao PrefeitoMunicipal a homologação do Proces-
so Seletivo.

Ribeirão Preto, 31 de março de 2020
SANDRO SCARPELINI

Secretário Municipal da Saúde É

MARINE OLIVEIRA VASCONCELOS
&

Secretária Municipal da Administração :

THOMAZ PERIANHES JÚNIOR
;

Diretor do Departamentode Recursos Humanos ª
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concunsos eunucos
E pnocsssos SELETIVOS
Admlnlstr
Secretaria Municipal da Ad iriªisnoeção

EDITAL DE ABERTURA
PROCESSO SELETIVO Nº 003/2020

.

Considerando o Decreto Municipal nº 069 de 19 demarço de
2020 que declara situação de emergência na SaúdePublica
em seu artigo 2“> inciso IV:
“lV— Contratação por prazo determinado de pessoa/_para
atendimento de necessidade temporária de escopo/ona!
falasse púb/ico conforme legis/açao em vigor.'; *

-xf—.'Considerandoo que dispõe na Resolução nº 09, de 15 de' áb'ril '

de 2014 “Ratifica e reconhece as ocupaçõese as áreas de
ocupaçõesprofissionais de ensino médio e fundamental do
Sistema Unico de Assistência Social » SUAS, em»consonan»

Diário ºficial“RIBEIRÃO PRETO SP

, cia corn a NormaOperacional Básica de Recursos Hum nos
do SUAS— NOB-RH/SUAS. "

Eo que dispõe no 5 1ª incisos l e ll do art. aº da M ida
Provisória 922 de 28/02/2020, que rege sobre a contrat ção
por tempo determinado para atender a necessidade te po.
ráfia de excepcional interesse público decorrentes de ala—
midade pública e emergência em saúde pública;
Considerando a necessidade de processo seletivo p“
de seleção, para a contratação de servidores:
A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secr taria
Municipal da Administração, por meio do Departamen de
Recursos Humanos, a vista da Lei Complementar nª 1 340
de 07/06/2902: Lei Complementar nº 1371 de 11/09/ 02,
;Lei'Çomptemontar nº 1.407, de 21/11/2002 e Lei Co ple»

, mentar nª t.845, de 05/05/2005, tornam público o Proc sso
Seletivo nº 003/2020, para contratação de Educador S cial.
“emcaráter temporário e emergencial.
O prazo para as inscrições dos candidatos estará abe
periodo de 13 a 19/07/2020.
1. DA FUNÇÃO

no

Função Requisitos VencimentoBase 'Forma de Avaliação Carga Horária Semàial

Educador Social Ensino Médio Completo - nsºzissstr Analise de curriculo 40 horas

1.1. Das atribuições: As atribuições estão em conformidade
com a LegislaçãoMunicipal complementada pela Resolução
Federal nª 09, de 15/04/2014.
a) Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais
para a vida diária e instrumentais de autonomia e participa—
ção social dos usuários, a partir de diferentes formas e me-
todologias, contemplando as dimensões individuaise coleti—

vas;
b) Desenvolver atividades para o acolhimento, proteção in—

tegral e promoção da autonomia e autoestima dos usuários;
o) Atuar na recepção dos usuários possibilitando uma am-
biência acolhedora;
d) Identificar as necessidades e demandas dos usuários;
e) Apoiaros usuários no planejamento e organização de sua
rotina diária;
f)Apoiaremonitoraros cuidados com amoradia, como orga»
nização e limpeza do ambiente e preparaçãodos alimentos;
9) Apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene,
organização, alimentação e lazer;
h) polar e acompanhar os usuários em atividades externas;
i) Desenvolver atividades recreativas e lúdicas;
i) Potencializar a convivência familiar e comunitária;
k) Estabelecer e, ou, potencializarvlnculos entre os usuários,
profissionais e familiares;
|) Desenvolver atividades instrumentais e registro para asse—
gurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima. con—
vivio e participação sociatdos usuários, a partirde diferentes
formas e metodologias, contemplando as dimensões indivi—
duais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e
ações intergerencionais;
rn) Apoiar na identificação e registro de necessidades e de-
mandas dos usuários, assegurandoa privacidade das infor-
mações;
n) Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades indi—

viduais e coletivas de vivêncianas unidades e, ou. na comu»
nidade;
o) Apoiar os demais membros da equipe de referência em
todas etapas do processode trabalho;
p) Apoiar na elaboração de registros das atividades desen-
volvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação
com os órgãos de defesade direitos e para o preenchimento
do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;
q) Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos reali-
zados;
r)Apoiar naaniculação com rede de serviços socioassitenciais
e pollticas públicas;
3) Acompanhar o ingresso, lrequéncia e o desempenho dos
usuários dos cursos por meio de registros periódicos;
!) Participardas reuniões de equipe para o planejamento das
atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e re—

sultado;

u) Executar atividades grupais nas diversas modalidades e
temáticas programadas pelo projeto técnico do serviconLcorncrianças adolescentese famílias compondo a equipe ulti
profissional;
v) Proceder a visitas. contatos e reuniões institucion is 9
eventos com a comunidade para articulação de recursos vi—

sando a inter—setorialidade e a particupação no serviço
w) Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas. ot ser-
vando prazos e critérios estabelecidos e orientados pela
Coordenadora.

_2. DAS INSCRIÇOES
2.1. As inscrições deverão ser realizadas somente pela inter-
net, pelo site https llwww nbelraooreto anovbr/ooncurso/orele tura,
no período das 08h00 de 13 de julho de 2020 até as 2 h59
de 19 de julho de 2020, conforme segue:
a) acessaro site https/Mwnbeiríogeto sp gov bnfconourso/wlem;
b) localizar no site o link correlato ao ProcessoSeletiv ;

o) ler total e atentamente o respectivo Edital;
d) preencher total e corretamente a ficha de inscrição
moldes previstos neste Edital;
e) transmitir os dados da ficha de inscrição corresponde nte.
2.2. Os dados declarados serão conferidos posteriormr nte,
por ocasião do chamamento dos candidatos classifica fos,
2.3. Não serão recebidas inscrições por qualquer outromeio
diverso ou lora do periodo estabelecido neste Edital.
3. DA PARTICIPACAO DE CANDiDATOS COM DEFIC ÉN-
CIA
3.1 . As pessoas comdeficiência é asseguradoo direito c e se
inscrever neste Processo Seletivo.desde que as atribui ões
da lunção pretendida sejam compativeis com a deficiência
que possuem, conforme estabelecido no Decreto Federal nº
3.298, de 20/12/1999, alterado pelos Decretos Fedora 5 nº
5.296 de (32/12/2004 e nº 9.508 de 24/09/2018.
3.2. Consideram-se pessoas comdeficiência aquelas que se
enquadram nas categorias discriminadas no artigo4ª, de De—

creto Federal nº 3298, de 20/12/1999, alterado pelos De cre-
tos Federatis) nº 5.296, de 02/12/2004 e nº 9.508 de 21 !09/
201 B e Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça.
33. O candidato que deseja se inscrever como pessoa com
deficiência - no periodo destinado às inscrições - deve a:
a) especificar, na fichade inscrição. a(s) sua(s) deficiência(s),
b) apresentar no chamamento laudo médico expedid no
prazo máximode 12 (doze)meses anteriores à data da ins—

crição, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da C las-
sificação internacional de Doenças - CID, contendo a pr ová-
vel causa da deficiência.
3.4. Considerando as medidas de isolamento social determi-
nadas pelo Decreto Municipal nº 076/2020, apenas os an-
didatos classificados e convocados para as vagas des inaf
das às pessoas com deficiência serão avaliados para com-

nos













exposição e agentes agressivos de riscos fisicos. químicos
e biológicos, tais como: poluentes atmosféricos, ruidos. ca—

lor, radiação em geral e pressões anormais. caracterizando
as atividades, operações e locais insalubres e perigosos:
Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas,
propondo medidas preventivas e corretivas e orientando : *

trabalhos estatisticas. inclusive com respeito a custos,
Propor politicas, programas, normas e regulamentos de se-
gurança do trabalho. zelando pela sua observância:
Elaborar projetos de sistemasde segurança e aseessorara
elaboração de projetos de obras, instalações e equipamen-
tos, opinando do pontode vista da Engenharia de Segurança:

3

Estudar instalações, máquinas e equipamentos, identifican-
do seus pontos de risco e projetando dispositivos de segu—
ran a:Proger medidas preventivas no campo de Segurança do
Trabalho, em face do conhecimento da natureza e gravidade
das lesões provenientes ao Acidente do Trabalho, incluídas
as doenças do Trabalho;
Informar os trabalhadores e à comunidade, diretamente ou
por meio de seus representantes,as condições que possam
causar danos a sua integridade e as medidas que eliminam
ou atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas;
Executar outras atribuições afins.
CAPITULO Il - DOS REQUISITOS
2. Os requisitos básicos para investidura no cargo são os
especificados a seguir:
2.1 . cumprirna integra as determinações previstas no Edital
de Abertura de Inscrições do Concurso Público;
2.1.1. ter sido classificado no Concurso Público;
2.1 .2, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada
pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses,
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. efetivação da inscrição ocorrerá apos a contirmação,
pe banco, do correspondente pagamento referente à taxa;

As 23h59 (horário oficial de Brasília) do último dia do
sdf.- das inscrições. a ficha de inscrição não estarámais

zada no site.
. quisa para acompanhar a situação da inscrição

devera ser feita no site www.vunesgcombr, na página do
,Conc'urso Público, a partir de'GB dias úteis contados do en-

' aumentodo periodo das inscrições, Caso seja detectada
falta de informação, o candidato deverá entrar em contato
com o Atendimento ao Candidato, pelo telefone: (11) 3874—
6300, em dias úteis das 8 às 18hs.
3, 7. O agendamento do pagamento da taxa de inscrição 50-
mente será aceito se comprovada a sua efetivação até o úl—

rirno dia subsequentepara pagamento da taxa da inscrição.
3.7.1. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos

?A

, nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição
do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.

, 3.8. O candidato deverá indicar, obrigatoriamente, na ficha
de inscrição, se deseja concorrer às vagas de candidatos
com deficiência, às vagas destinadasàs pessoas negras ou

, perdas e se necessitade condições especiais (para pessoas
sem de iciência, para candidata Iactante, para o exercício da

, função dejuradoe para o uso de nome social), atentando-se
à realização da provaobjetiva, conforme consta do item 7 do
CAPITULO VII - DA PROVA.
3.9, O pagamento da importância correspondente à inscri—

. ção podera ser efetuado em qualquer agência bancária.
3.9.1. A inscrição por pagamento em cheque somente será

] considerada efetuada após a respectiva compensação e se,

conforme disposto nos termos do parágrafo “tº, artigo 12, da "

Constituição Federal, e do Decreto Federal nº 72,436/72:
2,1.3. ter, na data de nomeação. idade igual ou superior a 18
(dezoito) anos;
2.1.4. no caso do sexo masculino, estarem dia com o Sec/ico
Militar:
2.1.5. estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1 .6. ter aptidão física e mentai para o exercício do cargo:
2.1.7. atender às condições especiais previstas em Lei;
2.1.8. estar com o CPF regularizado:
2.1.9. possuir os REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS para o

constante do CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÓESPRELIMI-
NARES, deste Edital;
2.1 .10. Não registrar antecedentescriminaise estarem gozo
dos direitos civis, politicos e eleitorais, bem como nada ter
que o desabone e o torne incompatível para o desempenho
de suas funções.
CAPITULO III - DAS INSCRIÇÓES

tácita aceitação das normas e condições estabelecidasnes-
te Edital, às quais não poderá ser alegada qualquer espécie
de desconhecimento.

por qualquer razão, o cheque for devolvidoou efetuar paga-
mento de menor valor, a inscrição do candidato será automa-
ticamente tornada sem efeito.

_

3.9.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por
deposito em caixa eletrônico. pelos Correios, iac—sfmile,
transferência eletrônica. DOC, ordem de pagamento ou de-
pósito comum em conta corrente, condicional ou por qual-
quer outro meio que não os especificados neste Edital.

' 3.10, Não haverá devolução da importância paga, ainda que
efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção, total ou
parcial de pagamento do valorda taxa de inscrição, seja qual
for o motivo alegado, exceto isenção conforme disposto no

, capitulo que trata da solicitação de isenção do pagamento do
cargo pretendido, conforme especificado na TABELA l, ª valor de inscrição,

3.11. O descumprimento das instruções para inscrição pela
internet implicaráo indeferimento da inscrição.
3.12.A Fundação VUNESPe a PREFEITURAnãose respon-
sabilizam por solicitação de inscrição pela internet não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores,

; falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
« comunicação, bem como outros fatores que impossibilitema

3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a 1

3.1. O deferimento da inscrição dar-se-ãmediante o total e »

correto preenchimento da ficha de inscrição (pela internet) e '

o correspondente pagamento da respectiva taxa.
32. As inscrições deverão ser realizadas somente pela '

internet,pelo sitewww.vunesgcombr, no períododas 10h00
de 02 de agosto de 2021 até as 23h59 de 02 'de setembro »

de 2021 conforme segue:
a) acessar o site www.vunesp.com.br;
b) localizar no site o link correlato ao Concurso Público;
Cl ler total e atentamente o respectivo Edital;

moldes previstos neste Edital;
e) transmitiros dados da ficha de inscrição correspondente-
t) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento do valor
da taxa de inscrição conforme adiante:
- Ensino Médio: R$ 49,50
— Ensino Superior R$ 69,50
3.3. Para o correspondente pagamento da taxa de inscrição,
em qualqueragência bancária. somente poderá ser utilizado
o boletobancário gerado no ato da inscrição, atéo dia subse-
quente do encerramento do periodo das inscrições;

transferência de dados,
3.13, As informações prestadas na Gcha de inscrição são de
inteira responsabilidade do candidato, cabendo à PREFEI-
TURA o direito de excluir do Concurso Público aquele que
preenche—la com dados incorretos, bem como aquele que
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja cons-
tatado posteriormente,
3.14, A devolução da taxa de inscrição somente ocorrerá se
o Concurso Público não se realizar.
3.15.O candidatopoderá efetuar sua inscriçãonos infocentros

: do ProgramaAcessaSãoPaulo (www.acessasaogaulospgovbr).
3.1.5.1. Este programa, além de oferecer facilidade para os
candidatos que não têm acesso à internet, e completamente

ª gratuito. Para utilizar os equipamentos, basta fazer cadastro
(1) preencher total e corretamente a ficha de inscrição, nos - apresentandooRG. nos próprios Postos Acessa São Pauio.

3 16. Informações complementares referentes a inscrição
poderão ser obtidas no site www.vunespccmbr, ou pelo
Atendimento ao Candidato, telefone (11) 3874-6300.
3.17. O atendimento as condições especiaispleiteadas fica-
rá sujeito, por parte da Fundação VUNESPe da PREFEITU-
RA, a análise da viabilidade e razoabilidade do solicitado.
3.18, O candidato será responsável por qualquer erro, omis-
são. bem como pelas informações prestadas na ncha de
inscrição.

* 3.19. Não deverá ser enviada a PREFEITURA, ou a Funda-
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CIPAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÉNCIA deste
Edital
PARA CANDIDATA LACTANTE
6.2. Fica assegurada a' mãe lactante () direito de particupar
deste Concurso nas condições estabelecidasno artigo 227
da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei nº 8.069/90 (Es- = 6
tatuto da Criança e do Adolescente) e nos artigos tº e 2º da í

Lei nº 10.048/2000.
6.2.1. A candidata que seja mãe lactente devera encami-

o número do seu documento de identidade, 0 nome do res-
ponsa'velpela criança, o número do documento de identida-
de do responsável pela criança e o nome da criança.

superior a 18 (dezoito) anos.
6.2.1.2, A candidata Iactante que tenha necessidade de
amamentar no dia da realização da(s) prova(s) - no período
destinado às Inscrições - deverá:
a) especificar, na ficha de inscrição, a sua solicitação, e;
b) encaminhar- até o1º dia útil subsequente ao do término «—

das inscrições - a Fundação VUNESP (por meio digital
“uptoad”, nas extensões “pdf“. "png“, “jpg“ ou “)peg") a refe-
rida solicitação,
6.2.2.A solicitação entregue terá validade somente para este
Concurso e não será devolvida.
6.2.3. A candidata deverá - quando da publicação da con-
vocação para as provas — acessar o site da Fundação .

VUNESP (www.vunesgcombr), na página desteConcurso,
para verificaro resultado da solicitação de amamentação.
6.2.4. Nos horarios previstos para amamentação, a mãe po-
derá retirar-se temporariamente, da sala/local em que es-
tara'(estarão) sendo realizada(s) a(s) prova(s), para atendi—
mento ao seu bebê, em sala especial a ser reservada pela
Coordenação.
6.2.4.1.Não haverá compensação do tempode amamentação
em favor da candidata.
6.2.5. Para amamentação, o bebê deverá permanecer no
ambiente a ser determinado pela Coordenação.
6.2.5.1. O bebê deverá estar acompanhado de um adulto
responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado
pela candidata) e a permanência temporária desse adulto,
no local das provas, será determinado pela Coordenação do
Concurso.
6.2.5.2. O acompanhante recebera embalagem para guar- *

dar seus pertenceseletrônicos, telefone celular, entre outros
materiais eletrônicos. Essa embalagem deverá permanecer
lacrada ate' a sua saída do prédio de aplicação de prova(s).

*

6.2.5.3, A candidata, durante o período de amamentação,
será acompanhada por Hscal da Fundação VUNESP, sem a
presença do responsável pela guarda da criança, que garan-
tirá a participação nos termos e condições deste Edital.
6.2.6. Excetuada a situação prevista no subitem 6.2.1 deste
Capitulo, não será permitida a permanência de qualquer
acompanhante, inclusivecriança, nasdependênciasdo local
de realização da(s) prova(s), podendo ocasionar inclusivea
não participação do candidato no Concurso Público.
PARA O CANDIDATO QUE TENHA EXERCIDO A FUNÇÃO É

DE JURADO
6.3. O candidato que tenha exercido a função de jurado a
partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 poderá - na

poderá ser utilizada,nesteConcurso, para fins de critério de
desempate, desde que comprovadamente, tenha sidojurado

Federal nº 3.689, de 03.10.1941).
6.3.1. O candidato, para fazerjusao previsto no subitem 6.3
deste Edital, alem de declarar essa condição, na Hcha de
inscrição - até o 1º dia subsequente ao do término das
inscrições — deverá:
a) acessar o link próprio da página deste Concurso Público,
no site da Fundação VUNESP (www.vunesgcombr);
b) enviar a documentação comprobatória de ter exercido a
função de jurado de acordo com este Capitulo (por meio di-
gital “uploady. nas extensões “pdf", “png”. “jpg“ ou “jpeg":
6.3.2. Para fins da comprovação mencionada nos itens 6.3 e

. . ' . “,. .Dlarlo Disc-al
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observado também o previsto no CAPITULO IV-DA PARTI- '
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subitem 6.3.1 deste Edital, serão aceitas, certidões, declara-
ções. atestados e outros documentos públicos (original ou
cópia autenticada em cartório) emitido pelos Juízes e Tribu-

* nais de Justiça Estaduais e Federal do Pais.
6.3.2.1 Para efeito estipulado no item 6.3.1, será considera-
da a data do envio por meio do sistema “upload”.
3.2.2. O documento anexado terá validade somente para

este Concurso e não será devolvido5'.CH3.0 candidato deverá, a partir das 14h00 do dla 21 de
. de setembro de 2021, acessar o site da Fundação VUNESP

nhar requerimento contendo: o nome completoda candidata, . (Myªnespcombr), na página deste Concurso, para veri-
r'ic-ar os respectivos deferimentos e indeferimentos da solici-
tação para utilização da condição de jurado (ou seja, se a

; condição deiurado seráou não utilizadacomo critério de de-
6.2.1.1.0 responsável pela criança devera teridade igual ou ” semnateno momento da classiticação dos candidatos apro-

vados neste Concurso).
6.3.4. O candidato
a) que tiver o resultado DEFERIDO participara deste Con-
curso com a condição de jurado (esse critério será utilizado
no momento da classificação);
b) que tiver o resultado INDEFERIDO poderá interpor re-
curso conforme previsto neste Edital.
6.3.4.1. Não será permitida, no prazo de recurso, a com-
plementação ou a substituição de documentos enviados
quando da solicitação de uso da condição de jurado.,. 6. c.5 Se o recurso relativo ao indeferimentoda condição de
jurado for:
a) DEFERIDO: o candidato participará deste Concurso com
a condição de jurado (ou seia, a condição de jurado sera
tuilizada como critério de desempate no momento da classi—
ticação dos candidatos aprovados neste Concurso);
b) INDEFERIDO: o candidato NÃO participarádesteConcur-
so com a condição de jurado.
PARA USO DE NOME SOCIAL
6.4. Será assegurado, nos termos do Decreto Estadual nº
55.588. de 17 de março de 2010, o uso de nome social.
6.4.1. Para tanto, o candidato que pretenda utilizar o nome
social no dia da(s) prova(s) - no período destinªdoàs ins-
crições - deverá:
a) especificar, na ficha de inscrição, a sua solicitação, e;
b) encaminhar- até o 1ºdia útil subsequente ao do término
das Inscrições — à Fundação VUNESP (por meio digital
“upload", nas extensões “pdf”, “png", “jpg” ou “jpeg") reque-
rimento contendo: o nome civil completo do candidato, o nú—

mero do seu documento de identidade e o nome social a ser
utilizado (que deverá ser utilizado para tratamento).
6.4.2. O nome social (se deferido o requerimento) será uti—

lizado apenas para fins de tratamento. O nome civil será uti—

lizado em todas as publicações relativas a resultados deste
Concurso.
6.4.3. O candidato que não atenderintegralmente ao estabe-
lecido no item 6.4.1 e suas alíneas deste Edital não terá re—

conhecido o direito de utilização do uso de nome social.
6.4.3.1, O requerimento terá validade somente para este
Concursoe não será devolvido
6.4.3.2. O candidato deverá, a partir das 14h00 de 21 de
setembro de 2021, acessar o site da Fundação VUNESP
(www.vunespcombr), na página deste Concurso, para veri-
ficar o resultado do requerimento relativoà solicitação de uso
de nome social.

j 6.4.4. Ocandidato:
ficha de inscrição informar essa condição. Essa condição i a) que tivero requerimentoDEFERIDO tera” reconhecido o

direito de utilização de seu nome social para efeito de tra-
, tamento;

nos termos do art.440 do Códigodo ProcessoPenal (Decreto : b) que tiver o requerimento INDEFERIDO poderá interpor
& recurso conformeprevistono CAPÍTULO XIII- DOS RECUR-
SOS deste Edital.

_

6.4.4.1, Não será permitida, no prazo de recurso, a com-
plementação ou a substituição de documentos enviados

. quando da solicitação de uso de nome social.

. 6.4.4.2. Se o recurso relativo ao indeferimento do uso de
, nome social for:
a) DEFERIDO: o candidato terá reconhecido o direito de
utilização de seu nome social para efeito de tratamento;

. b) lNDEFERIDO: o candidato NÃO tera reconhecido o direito
de utilização de seu nome social para efeito de tratamento
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CAPtTULO Vli - DA PROVA OBJETIVA
7. O Concurso Público constará das seguintes provas:

CARGO PROVA Nº DE ÍTENS

Auxnliar de Farmacêutico Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais

Lingua Portuguesa 15

Matemática 10

- Noções de inlormática 05
conhecimentos Específicos
Conheo memos Especíúcos 20

Técnico em Laboratório de Análises Clínicas
1
ProvaObletiva

Conhecimentos Gerais
Lingua Portuguesa 15

Matemática 10

Noções de lnlormática 05
Conhecimentos Espocitioos
Conhecimentos Específicos 20

Biólogo ProvaObjetiva
Conhecimentos Gerais

Lingua Portuguesa 10

Matemática 05

_

Noções de Informática 05
Conhecimentos Especiticos
Conhecimentos Específicos 30

Contador ProvaObjetiva
Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Noçõesde informática 05
Conhecimentos Específicos
Conhemmentos Específicos 25

Engenheiro de Segurançado Trabalho Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais

Lingua Portuguesa 10
Matemática 10

Noções de Inlomiática 05
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Especíiioos 25

Espemalista em Ciências Ambientais ProvaObjetiva
Conhecimentos Gerais

Lingua Portuguesa 10
Matemática 05

Noções de Informática 05
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Especítioos 30

Médico Clínico Geral ProvaObjetiva
Conhecimentos Gerais

Lingua Portuguesa 10
Política de Saúde 15

Noções de informática 05
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Especíhcos 20

7.1. A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento
teórico do candidato, necessárioao desempenhodo cargo.
7.1.1. A duração da prova objetiva será de 3h (três horas).
7.2. A ProvaObjetiva,decaráter eliminatórioe classificatório,
será composta de questões de múltipla escolha, com 05
(cinco)alternativas cada uma, sendoconsiderada apenas 01
(uma) alternativa correta.
7.3. A Prova Objetiva versará sobre os conteúdos progra-
mátiços constantesdo Anexo I. -CAPITULO VIII - DA PRESTAÇAODAS PROVAS
8. As provas objetivas estão previstas para de 17deoutubro
de 2021 , no períododamanhã. será aplicada na cidade de
RibeirãoPreto e caso o momento estiver favorável com re-
ferência a pandemia do Coronavírus (Covi22-19). podendo
ser alterada ou confirmada conforme disposto no item 8.3
deste Edital.
8.1 . Confirmada a realização da prova na data prevista, e ain-
da persistir a pandemia. serão observados no dia e segui-

dos a risca, todos os protocolos de segurançae medidas de
proteção emitidas pelas autoridades sanitárias, no sentido

5 de preservar a saúde de todos os participantes, e evitar a
disseminação do virus; Protocolos que serão apresentados

; e detalhados quando da publicação do Edital de Convoca-
ção.
8.1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação da prova em
Ribeirão Preto, a Fundação VUNESP poderá aplica-la em
municípios próximos.
82. A confirmação da data e as infomações sobre o local,

, horário e sala para a realização da prova deverão ser acom-
, panhadaspelo candidato por meio de Edital de Convocação
, a ser publicado no Diário Ohcial do Municipio de Ribeirão
Preto. não podendo aiegar qualquer espécie de desconheci—
mento para justificar sua ausência ou atraso.
8.3. O candidato deverá acompanhar a publicação no Diário
Oficial do Município. e ainda, deverá obrigatoriamente con—
sultar o site www.vunesg.com.br para verificar seu local de
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TABELA II

DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:
CARGO SALÁRIO VALE Tom CAN_GA

BASE ALIMENTAÇÃO BRUTO HORARIA
qume de FMIBÇÃG 2,912»! Buco : usam to

1.5. DAS ATRIIUIÇOES
Agente de Fiscalização:
0 concurso destina—sea fiscalização nas áreas de vigilância
sanitária, "scalizaçao geral, posturas, obras, ambiental e
limpeza urbana
Descrição sumária:

.ºrientam e Escalizam o cumprimento de leis, reg'ul'am'entos
e normas que regem asposturasmunicipais, inclusiveqú'an-
to ao meio-ambiente: edificações de obras públicase parti-
culares; legislação sanitária
Realizam os lançamentos de valores tributários
Podem exercer a fiscalização quanto à execução dos servi—
ços, quando terceirizados relacionados às áreas que atuam.
Atribuições tipicas:
Exercer a úscalizaçâo em estabelecimentos e locais destina-
dosa' produção, fabrico, preparo. beneficiamento, manipula«
ção, acondicionamento, armazenamento. depósito ou venda
de al' entos de turma com que se faça cumprira legislação
sanitária;
Expedir autuações, intimações e advertências, a fim de
reprimir ações degeneradorasda saúde pública;
Realizar vistorias em atendimentos às reclamações referen-
tes as normas relativas a proieçãodosecossistemas,zoono—
ses e alimentos que possam comprometemsaúde publica;
Aluar no combate e controle de fauna nociva e vetores;
Emitir relalórios periódicos e quando solicitado sobre suas
atividades:
Prestar informações em processos que lhe forem submeti-
dos a apreciação;
informarpermanentemente a chefia sobre as irregularidades
apuradas, oferecendo relatórios consubstanciadas;
Auxiliareacompanhar, quando solicitado,médicos sanitaris-
tas, veterinários, engenheirossanitaristas e químicos, nas
inspeçõespor ele realizadas;
Promover educaçao sanitárias:
Executar outras atribuições aiins.
Verincare orientar o cumprimento da regulamentação urba-
nlstica concernente a edificações particulares;
Veriiicarimóveisrecém-construidos ou reformados, inspecio«
nandoofuncionamento das instalações sanitáriaseo estado
de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a
Em de opinar nos processos de concessão de “habits-se";
Verincaro licenciamento de obras de construção ou recons-
trução, embargando as que não estiverem providasde com-
petente autorização ou que estejam em desacordo com o
autorizado;
Acompanhar os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas
inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição;
intimar, auiuar, estabelecer prazos e tomar providências re-
lativas aos violadores da legislação urbanística;
Realizar sindicâncias especiais para instruções de proces-
sos ou apuração de denúnciase reclamações;
Emitir relatórios periódicos sobresuas atividades e manter a
chefia permanentemente informada a respeito das irregula-
ridades encontradas:
Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução
das atribuições típicas da classe;
Executar outras atribuições anus.
Verincare orientar o cumprimento das posturas municipais:
Verincar a regularidade do licenciamento de atividades co—
merciais, industriais e de prestaçãode serviços. face aos ar—

tigos que expõem. vendem ou manipulam, e aos serviços
que prestam;
Veriúcar as licenças de ambulantes e impedir o exercicio
desse tipo de comércio porpessoas que não possuama do-
cumentaçao exigida;
Verificar a instalação de bancas e barracasem logradouros
públicos quanto a permissão para cada tipo de comercio,
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bem como quanto a“ observância de aspectos estéticos;
inspecionar o funcionamento de ieiras-livres, veriiicando o
cumprimento das normas relativas a localização, instalaçao,
horário e organização;
Verificar a regularidade da exibição e utilização dos anunci«
os, allo«falanles e outros meios de publicidade em via públi-
ca, bem como a propaganda comercial aiixada em muros.
tapumes e vitrines;
Verino-ro horáriode iechamento e abertura do comércio em
geral e de outros estabelecimentos, bem como a observân-
cia das escalas de plantão das farmácias.
Veriiicar, além'das indicações de segurança,o cumprimento
de posturas relativas ao fabrico,manipulação. depósito, em-
barque, desembarque, lransporte. comércio e uso de infla—

máveis, explosivos e corrosivos;
Apreender,'por infração, veiculos, mercadorias, animais e
obietcsexpostos, negociados ou abandonadosem ruas e lo-
gradouros públicos:

ª Receberasmercadorias apreendidase guarda-las em depo-
sitos públicos, desenvolvendo-as mediante o cumprimento
das formalidades legais, inclusiveo pagamento das multas;
Verificaro licenciamento de placascomerciais nas fachadas
dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais;
Verificaro licenciamento para realização de festaspopulares
em vias e logradouros públicos;

, Verincar o licenciamento para instalação de circos e outros
i tipos de espetáculospúblicos promovidos por particulares,
inclusiveexigindo a apresentaçãode documento de respon-
sabilidade de engenheiro devidamente habilitado;
Verít'rcarasviolações às normas sobre poluiçãosonoras, uso
de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, auto-
falantes. bandas de música, entre outras;
Intimar, auluar, estabelecerprazos e tomar providências re-
lativas aos violadores das posturasmunicipais;
« realizar sindicâncias especiaispara instrução de processos
ou apuraçãode denúncias e reclamações;
Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades emanter a
chefia permanentemente informada a respeito das irregula-
ridades encontradas:
ºrientar e treinar os servidores que auxiliam na execução
das atribuições tipicas da classe,
Executar outras atribuições aúns.

CAPÍTULO II- DOS REQUISITOS
2. Os requisitos básicos para investidura no cargo são os

, especihcadosa seguir:
: 2.1 . cumprir na inlegra as determinações previstas no Edital
de Abertura de Inscrições do Concurso Público;
2.1 ,1. ter sido classificado no Concurso Público;
2.1.2. ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada
pelo Eslatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses,

, conforme disposto nos termos do parágraio 1", artigo 12. da
Constituição Federal, e do Decreto Federal nª 72,436/72:

, 2.1.3. ter, na data de nomeação, idade igual ou superior a 18
i (dezoito) anos;
. 2.1 .4. no caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço
Miiilar;
2 1.5. estar quite com a Justiça Eleitoral,
2. 6. ter aptidão física e mental para o exercício do cargo;Talenderas condições especiais previstas em Lei:
. estar com o CPF regularizado;
2 9 possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o
cargo pretendido,conforme especificado na TABELA I,
constantedo CAPÍTULOI- DAS DISPOSIÇOES PRELIMI-
NARES deste Edital;
2.1 .10. Não registrarantecedentescriminaise estarem gozo
dos direitos civis, politicos e eleitorais, bem como nada ter
que o desabone e o torne incompatível para o desempenho

, de suas funções.
CAPITULO III— DAS INSCRIÇÓES

3, A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a
tácita aceitaçãodas normas e condições estabelecidasnes—
te Edital, as quais não poderá ser alegada qualquer espécie
de desconhecimento.
3.1. O deferimento da inscrição dar—se—á mediante o total e

l con eto preenchimento da ficha de inscrição (pela internet) e
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ausência ou o comparecimento em data, local, sala
rários incorretos, uma vez que a comunicação
aquela feita no Diário Oficial do Município
8.7. Se, por qualquer motivo, o nome do candidato não l

constar do Edital de Convocação para a prova objetiva de—l

vera sercontatadooAtendimento ao Candidato, de segunda
a sábado em dias úteis, das 8 as 18 horas, pelo telefone
(Oxxt 1) 3874-6300, para verihoar o ocorrido
8.7.1 Ocorrendo o caso constantedo subitem &7 poderá o
candidato realizar a prova se apresentaro respectivo com-
provante de pagamento efetuado nos moldes previstos nes-
te Edital, devendo, para tanto, preencher e assinar, no dia da
prova, formuláriofornecido pela Fundªção VUNESP.
8.7.2. A inclusão de que trata o subitem 8.7 será realizada de
forma condicional, sujeita a posterior verificação da regula-
ridade da referida inscrição. '

8.7.3. Constatada eventual irregularidade da inscrição.
inclusão do candidato será automaticamente cancelada.
sem direito a reclamação, independentemente de qualquer :

formalidade. considerados nulos todos os atos dela decor» .

rentes.
8.7.4. O candidato somente poderá realizar as provas no
local divulgado no Edital de Convocação para as provas,
8.8.O candidato deverá ocmpareceraolocal designado para
a respectiva prova. constante do Edital de Convocação, de
acordo com os horários ªcetonados, munido de:
881. Um dos seguintes documentos de identitioação com
fotograna, no original: Cédula de Identidade (RG), ou Regis-
tro de Identidade Civil (RIC), Carteira de Trabalho e Previ-
dencia Social (CTPS) Carteira Nacional de Habilitação com
foto, Passaporte, Ide dadeFuncional expedida pela Policia
Federal, Policia Civrl. Policia Milil r, inclusive aquelas
expedidas aos Soldados PM Temporários, ou Certificadode
Reservista ou outro documento de identilicação com fé
pública e fotografia;
8.8.2. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (no
caso de o nome não constar no Edital de Convocação);
8.8.3, Caneta esferográãca fabricada em material transpa-
rente de tinta preta;
8.8.4. máscara, reserva de máscara e alcool gel;
8.8.4.1.casoocandidaloutilizemáscara(s)descartáveltveis) '

deverá ao terminoda aplicação de prova(s)sero responsável
pelo descarte das máscaras utilizadas, não podendo, de
forma alguma. joga-las no chao das dependênciasonde es-
tiver realizando a(s) prova(s) e/ou em outro local que venha '

ser de circulação de demais pessoas.
8.9. Somente será admitidona sala de provao candidato que

'

apresentarumdosdocumentos de identificaçãodescritos no
subitem 8.8.1 desteCapitulo, desde que permita, com clare-
za, a sua identificação, bem como, utilizandoo equipamento
de proteção individual (máscara).
8.9.1.0 candidato que não apresentaro documento, confor-
me disposto no item 8.8.1 e sem o equipamento de proteção
individual, não fará a(s) prova(s).
8.10. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros
documentos não constantes deste Edital.
8.11. Não será admitido no local de prova o candidato que se
apresentarapós o horário estabelecido no Edital de Convo—
cação para o inicio da prova.
8.12. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato,
nem aplicação da prova fora do Ioml, sala, data e horário
preestabelecidos.
812.1 . O horário de inicio da prova, propriamente dito, será
definido em cada sala de aplicação.
8.122. Durante a realização da prova objetiva, não serão
permitidos qualquer espécie de consulta a códigos, livros,
manuais. impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa.
utilização de outro material não fornecido pela Fundação
VUNESP, máquina e relógio de qualquer natureza, agenda
eletrônica ou similar, aparelhos sonoros, telefone celular.
BIP, pager, tablet, iPod©, palmtop, pendrive, mp3 player,
gravador, controle de alarme de carro ou qualquer tipo de
receptor e emissor de mensagem, assim como o uso de bo-
né, gorro, chapéu, óculos de sole fones de ouvido.
8.12.3.0 telefone celular elou qualquer equipamento eletrô-
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nico devera ser desligado antes de ingressar na sala e
permanecer obrigatoriamente desligados durante a aplica-
ção da(s) prova(s), e dentro da embalagem plástica, com
todos os aplicativos, funções e sistemasdesativados e des—
ligados, incluindo alarmes O candidato será eliminado do
concurso caso o seu telelone celular ou qualquer equipa—
mento ou dispositivo eletrônico entre em funcionamento,
mesmo sem a sua interferência direta, durante a realização
das provas.
8.12.4. A Fundação VUNESP poderá fornecer embalagem
plástica não transparente, para a guarda de objetos pessoais
do candidato, inclusive de relógio de qualquer natureza.
telefone celular ou de qualquer outro material de comunica—
ção.
812.4.1. A referida embalagem plástica do item anterior,
contendo os objetos pessoais do candidato, deverá perma—

a _
necer lacrada e debaixodou ao ladoda carteira durante todo
o perlodo de aplicação do concurso e somente poderá ser
deslacrada fora do ambiente de provas.
5,125. A Fundação Vunesp não ficará responsável pela
guarda de quaisquer dos materiais supracitados, bem como
não se responsabilizará por perdasou extraviosdemateriais
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realiza-
ção das provas nem por danos neles causados.
8.126. No dia de realização das provas, a Fundação Vunesp
poderá Submeter os candidatos ao sistema de detecçãode
metal nas salas, corredores e banheiros, a Em de impedir a
pratica de fraude e de verincar se o candidato está portando
material não permitido.
8.12.6.1. O detector de metal irá fazer varredura superficial
por toda extensãodo corpo, da cabeçaaos pés docandidato.
incluindo a parte interior dos pés, a fim de ver-incar algum
material eletrônico ou metal não permitido.
8.13, O candidato que, eventualmente. necessitar alterar
algum dado cadastral, por erro de digitação constante do
Edital de Convocação, deverá eletuar a correção somente
por meio do site e após 02 (dois) dias da data da aplicação
da Prova Objetiva.
8.14. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou
sugestãodeverá procurar a sala de coordenação no local em
que estiver preslando a prova.
8.15, No ato da realização da prova objetiva, o candidato
receberá o caderno de questões e a folha de respostas, na
qual deverá conferir os seus dados pessoais e registrar seu
nome porextenso no campo apropriado, não podendo alegar
qualquer tipo de desconhecimento.
8,16. E de responsabilidade do candidato, inclusive no que
diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a con-
ferência do material entregue pela FundaçãoVUNESP,para
a realização da prova, incluindoas orientações contidas na
capa do caderno de questões e na folha de respostas.
8.17, Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a
identificação correta de seu local de realização das provas e
o comparecimento no horario determinado.
8.18. Distribuidosos cadernosde questões a, na hipótese de
verincarem falhas de impressão, o candidato deverá intor—

mar ao Gscal da sala.
8.181 . Nos casos de eventual falta de prova/material perso-
nalizado de aplicação de provas, em razão de falha de im-
pressão ou de equivoco na distribuição de prova/material, a

, Fundação Vunesp tem a prerrogativa para entregar ao can-
didato prova/material reserva não personalizado eletronica-

: mente, o que sera registrado noTermo de Responsabilidade
do Fiscal da sala e no Relatório do Coordenador.
8,19. O candidato deverá transcrever as respostas para a
folha de respostas com caneta esferográfica de tinta preta.
8.20. A eventual utilização de caneta de tinta de outra cor
para preenchimento das respostaspoderá acarretar prejuizo

_ ao candidato, uma vez que as marcações poderao não ser
detectadas pelos equipamentos de leitura ótica.
8.21. Atolha de respostas,cujo preenchimento é de respon-
sabilidade do candidato, e' o único documento válido para a
correção eletrônica e deverá ser entregue no linal da prova
ao Escal de sala, sem emendas ou rasuras.
8.22. Nãoserãocomputadas questõesnão respondidas nem

: questõesquecontenham mais de uma resposta(mesmo que
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CAPITULO XVI — DAS DISPOSIÇOESFINAIS '.

16. O prazo de validade do Concurso Público é de 02 (dois)
anos. a contar da data da publicaão da homologação, po-
dendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a
critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRE-
TO. ,

16,1. O período de validade do Concurso não gera para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO a obri-
gatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados.
16,2, A aprovação e a classmcação deiinitivag'eram, para o
candidato, apenas a expectativa de direito à contratação e à
preferência na nomeação. _

16.3. A PREFEITURAMUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
reserva4se o direito de, durante a vigência do presentecon-
curso' mediante necessidade, interesse público e disponibi-
lidadeorçamentáriaconvocarcandidatos aprovados, respei-
tando—se incondicionalmente, a ordem de classincação para
o provimento de cargos que vagarem elou forem criados.
16.4.A inscrição do candidato no Concurso implicaráa com«
pleta ciência das normas e condições estabelecidas neste
Edital, e das normas legais pertinentes, sobre as quais não
poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento, bem
como importará na sua expressa aceitação.

me que verilicada a qualquertempo, em especial por ocasião
da admissão, acarretará a nulidade da inscrição com todas
as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas
de ordem administrativa, civil ou criminal oablveis.

_16.6. Caberá ao PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRAO
PRETO a homologação do resultado deste Concurso Públi-
co.
16.7. Os itens deste Edital poderão solrer eventuais atualiza-
ções ou reliiicações. enquanto não consumada a providen-
cia ou evento que lhes disser respeito, circunstância que
será divulgada em Edital ou Aviso publiwdo.
16.8. As informações sobre o presente Concurso Público,
até a publicação da classiúcação final, serão prestadas pela
FundaçãoVUNESP, por meio do Atendimento ao Candida- ,

to, nos dias úteis, das 08 às 20 horas, e pela internet, no site
www.vunesg.com.b , sendo que, após a competente homo-
logação, as infomações pertinentes passam a ser de nas
ponsabilidade da PREFEITURAMUNICIPAL DE RIBEIRAO
PRETO.
169. Em caso de necessidade de alteração, atualização ou
correção de algum dado cadastral, até a emissão da classi—
ficação Iinal. o candidato deverá solicità-Ia à Fundação
VUNESP, por meio do site www.vunesº.com.br. Após a

' CONHECIMENTOS GERAIShomologação e durante o prazo de validade deste Concurso
Público, eventual alteraçãode endereçodeverá ser encami-
nhada, mediante carta, assinada pelo candidato aprovado,
com Aviso de Recebimento. endereçada ao Departamento
de Recursos Humanos da PREFEITURAMUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO. E de responsabilidade do candidato
manter seu endereço, email e telefone atualizados para
viabilizaros contatos necessários, sob pena de, quando for
convocado. perder o prazo para admissão, caso não seja
localizado. _16.10.A PREFEITURAMUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
e a Fundªção VUNESPse eximem de quaisquer despesas
assumidaspelos candidatos em razão deste Concurso, no-
tadamente as decorrentesde viagens e estadas dos candi-
datos.
16.11 . AFundaçãoVUNESPeaPREFEITURAMUNICIPAL
DE RIBEIRAO PRETOnão emitirão Declaração de Aprova-
ção no Certame, pois a propria publicação no DOM e docu-
mento hábil para fins de comprovação da aprovação. Não
serão fomecidcs atestado,copia de documentos, certificado
ou certidão relativos a situação do candidato reprovado no
Concurso.

_16.12. A PREFEITURAMUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
9 a Fundação VUNESPnão se responsabilizam por eventu-
ais prejulzos ao candidato decorrentesde:
a)ãndereço eletrônico inexistente, com erros ou não atuali-
za 0;
b) mensagem eletrônica não visualizada ou deletada;
c) mensagem eletrônica devolvida por limite de cota elou

“Diário oficial
RIBEIRÃOPRETO - SP “,,?

tempo de entrega exoedídos;
16.13. O candidato será considerado desistente e excluido
tacitamente do Concurso Público quando não comparecer
às convocaçõesna data estabelecidaou manifestar sua de—

sistência por escrito.
16,14. Os questionamentos relativos a casos omissos ou
duvidosos serão julgados pela Comissão de Concursos da
PREFEITURAMUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
16.15. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação e não
caracterizandoqualquer óbice, e' facultada a eliminação das
provas 'e demais registros escritos, mantendo-se. porem,
pelo prazo de validade doConcurso Público,os registros ele—
trônioos.
16.16.'As convocações, avisos e resultados serão publica-
dos no Diário Olicial do Município e "carão disponiveis no

' endereço eletrônico: www.ribeiraopretospgovb, no link
Concursos PREFEITURA MUNICIPAL.
1617. Sem prejuízo das sanções criminaiscabíveis. a qual—

, quer tempo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO poderá anular a inscrição, prova ou nomeação do
candidato. desde que sejam verincadas falsidades de decla-
ração ou irregularidade no Certame,

, : 16.18. A critério da PREFEITURAMUNICIPAL DE RIBEI-
16.5, A inveracidade/inautenticidade nos documentos, mes- —' RAO PRETO, a homologação/prorrogação deste concurso

poderá ser leila em etapas (por cargo).
16.19. A nomeação do candidato implica sua aceitação da
Legislação em vigor, inclusive do Estatuto dos Servidores
Municipais da PREFEITURAMUNICIPAL DE RIBEIRAO
PRETO.
16.20.A prática de falsidade ideológica em prova documen—
tal acarretará cancelamento da inscrição do candidato, sua
eliminação do respectivo Concurso Público e anulação de

. todos os atos com respeito a ele praticados pela PREFEITU—
RA ainda que já tenha sido publicado,
16.21.Toda amenção a horarioneste Edital e em outros atos
dele decorrentes terá como referência o horário oficial de
Brasilia.

Ribeirão Preto, 23 de julho de 2021
ANDRÉ ALMEIDAMORAIS

Secretária Municipal da Administração
CAIO AUGUSTO CAMPOS GENTIL

Diretor do Departamento de Recursos Humanos

,
ANEXO I

_

. CONTEUDO PROGRAMATICO
ENSINO MEDIO COMPLETO
Para o cargo de Agente de Fiscalização:

Lingua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos
tipos de textos (literáriose não literários),Sinônimos 9 aniõ-
nirnos. Sentido próprioe ngrado das palavras. Pontuação.
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, prono-
me, verbo, advérbio. preposição e conjunção: emprego e
sentido que imprimem as relações que estabelecem. Con-
cordãncia verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Co-
locação pronominal. Crase.
Matemática: Resolução de situações-problema, envolven—
do: adição. subtração, multiplicação, divisão, potenciação
ou radiciação com números racion 5. nas suas representa-
ções Iracionària ou decimal; Minimo múltiplo comum; Màxi-
mo divisorcomum; Porcentagem; Razão e proporção; Regra

' de três simples ou composta; Equaçõesdo 1º ou do Zªgraus:
Sistema de equações do 1“ grau; Grandezas e medidas -
quantidade, tempo. comprimento, superíície, capacidade e
massa; Relação entre grandezas - tabela ou gráfico; Trata—
mento da iniormação - média aritmética simples; Noções de
Geometria -forma, ângulos, a'rea. perímetro, volume. Teore—
mas de Pitágoras ou de Tales.

, Atualidades: Fatos politicos, econômicos e sociais nacio-
nais e internacionais, veiculados a partirdo 1“ semestre de
2021, em meios de comunicação de massa, como jornais.
rádios. internete televisão. ,CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Agente de FIscaIlzação

' conhecimentos Especltlcos: Conhecimentos básicos de"
Código Sanitário Municipal (Lei Complementar nº 2963]





























SERVIÇO DEASSISTÉNCIAÃSAÚDEnosMUNICIPIÁRIDS DE RIBEIRÃO PRETO

ªadvldades externas, especialmente visitas a domicílios, hospitais e/ou demais serviços
«a'edenciados ao SASSOM.

3— Validade:

Q) período de validade do concurso se encerraria inicialmente em 02/01/2021, porém,
sfol suspenso o período de validade devido ao estado de calamidade instaurado pela

í,lªandemia de Covid—19, conforme a Lei Complementar Federal nº 173, de 23 de maio
21218WO, em seu art. 100 suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos, em

, "território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade estabelecido
ºº'no'Deo'eto Legislativo Federal nº 06 de 2020.

Fica estabelecido novo prazo de vigência do concurso público, em decorrência da
, Resolução Normativa do SASSOM Nº 014 de 25 de setembro de 2020, conforme tabela

,

labalxo:

Cargo Concurso Homologação Data de Data de ]
Público Venciment Vencimento

o (Inicial) (Atualizada)

Ãsslsterçe GOI/2.018 02/01/2019 02/01/2.021 12/10/2.021 f

Soclal '

"
l

ªnte de 001/2018 02/01/2019 02/01/2.021 12/10/2021
”

urança .
ª

»

Agente de Dºl/2.018 02/01/2019 02/01/2021 12/10/1021 1

Administração l

4. _l

i

Mirim:-Annoni

QRIRBEIORÃO
Unldadal

Run Barãn no Aiuazonns.204
PABX: (16) 3601—4548

GLOBM EACGlNHV.Nm
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SERVlÇU DEASSISTÉNCIA Ã SAÚDE DOS MUNICIPÍÁRIOS DE RIBEIRÃO PREI'D

4 - Prorrogação

Publlcado em 07/10/2021 o Edital de Prorrogação de Prazo de Validade Concurso
Público Nº 001/2018, por mais 2 (dois) anos, a partindo seu vencimento, de acordo
com o item 1.3 do Edital de Abertura Completo conforme tabela abaixo:

Cargo Homologação Vencimento Prorrogação ' »
Assistente Social 02/01/2019 12/10/2021 12/10/2023

Agente de 02/01/2019 12/10/2021 12/10/2023
Seguranw

Agente de 02/01/2019 12/10/2021 12/10/2023
Administração

Esperamos ter atendido ao quanto solicitado,

renovamos nossos mais sinceros votos de estima e consideração

* ANDRÉ L [2 MEDINA DE ANDRADE
CRA-SP - 132885

. iretorAdministrativo

uili
.., ”70001 * 7x

(« “«ª!

Assi'A côRREA REZENDE
Diretora Superintendente

...,-um"num
RIBEIRAO umPRETO PABX: (16) 36074848
mou/u E Acm MEDO/M
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Diário Oficial
RIBEIRÃO nero , sv sima-iana, 25 de Setembro de 2020

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento sera Ieito com base na despesa liquidada. No último
bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 » Até o exercíciode 2018. o controleda execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar
não processados (regra antiga).A panir do exercício de 2019. o controleda execução dos restos a pagar considera os restos
a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transteridor.
Justificativa:

RITA AP. F, CAMARGO DA CRUZ » Contadora
PAULO SERGIO BAPTISTINE » Chefe Divisão de Financas e Custo Operacional

HELOISA H. DE ALMEIDA BATISTA » Diretora Deo. Administ. e Financeiro
SANDRO SCARPELINI - SecretárioMunicipal de Saude

ueozoero

ecoª??? , ' E . ª m: , P, ' cer técnico emitido pela MEDIT, o mesmo será comunicado"mºª" *ª ª ªsª“ "me" º Cºnªmª º * em" º º pelo Departamento de RecursosHumanos. e deverá se apre»
PORTARIA Nº 023/2020 sentar actrabalno presencialnc primeirodia útil subsequente

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO. Diretor Presidente e I

RENATO GOMES, Diretor Financeiro e Administrativo. da I

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão
Preto » CODERP, no uso das atribuiçõesque lhes conferem
a Lei e o Estatuto Social. e CONSIDERANDO:
- as determinações estabelecidas no Decreto Municipal nº I

065. de 16 de março de 2020; I

- as determinações estabelecidas no DecretoMunicipal Nº :

076, de 23 de março de 2020. o qual declara estado de caia-
midade pública no município de Ribeirão Preto, decorrente ,

da pandemia do como-19; I

- as determinações estabelecidas no Decreto Municipal nª T

209. de 25 de agosto de 2020; ,

» as determinações estabelecidas no Decreto Municipal nª :

234, de 23 de setembro de 2020; e I

» a necessidade de unificação de medidas a serem impie» r

mentadas na CODERP;
RESOLVEM:
Artigo 1ª - Nos termosdo an. 1“ do Decreto Municipal nª 234
de 23 de setembrode 2020. Iica determinadoo retorno às ati»
vidades presenciais aos empregados da CODERP. respeita»
das as respectivas rornadas de trabalho, a partir de 1ª de I

outubro de 2020.
Artigo2ª - Deverãoretomaras atividadespresenciais os Em»
pregados anteriormenteenquadrados no grupo de risco em
razão do entrentamento da emergência de saúde pública .

referente a pandemia do coronavirus (COVID—19), indepen-
dentemente da taixa etária. desde que se encontremem es— 1

tado clinico controlado em relação às comorbidades decla-
radas.
Artigo 3“ - Os Empregadosque não se enquadram nas con»
dições de retorno ao trabalho,deverão apresentar ao Depar»
tamento de Recursos Humanos. até a data de 02/10/2020,
através do e-mail: rhºcodergmmbr, atestado médico com
exames recentes, aptos àcomprovação da comorbidadeque
jus que a manutenção de seu enquadramento no grupo de
VISCO-

ê Único - Até que seja avaliada a documentação e a devida
comunicação do parecer técnico. o Empregadodevera per»
manecer afastado. competindo ao Departamentode Recur-
sos Humanos a comunicação ao superior hierárquico, que
deverá comunicarà Diretoria Executiva.
Anigo 4ª - Os documentos enviados pelo Empregado e re-
cepcionados pelo Depanamento de Recursos Humanos, de-
verão ser encaminhados para análise a MED/T SEGURAN-
ÇA E MEDICINA DO TRABALHO, empresa contratada pela
CODERP responsavel pela prestação de serviços especia-
lizados na area de segurança e medicina do trabalho. a qual '

emiti' parecer técnico conclusrvo. que sera devidamente '

comum do o Empregado
& tº - Não comprovada a necessidade de manutenção do
Empregadono grupo de risco. através do competente pare—

ao comunicado.
ª Zª » Comprovadaa necessidade de manutençãodo Empre»
gado no grupo de risco, atraves do competente parecer te'c-
nico emitido pela MEDIT. será ele dispensado do retorno às
atividadespresenciais.equandonão aplicável o teletrabalho,
fica autorizadoao superior hierárquico, que deverá comuni-
car “a Diretoria Executiva. a concessão de terias e, em não
sendo possível, será aplicada a dispensa de ponto.
Artigo 5“ - As medidas previstas nesta Portaria poderão ser

' reavaliadas a quaiquermomento, de acordo com a situação
epidemiológica do município.
Anigo 6ª - Esta Portariaentra em vigor a partir de sua publi»
cação.

Ribeirão Preto. 25 de setembro de 2020
RENATOGOMES

Dirçtor Financeiro e Administrativo
AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO

Diretor Presidente
Cód, t t t

' DaerpDepartamentode Água e Esgotosde err Preto

PORTARIA Nº 218
DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a subslirurça'o de encarregar/oria do servidor
, Divrno Aparecido Nascimento Rosa devido a alaslamenlo
para tratamento de saúde e da outras provrdêrrcras.
O DIRETOR SUPERINTENDENTE_DO DEPARTAMENTO
DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIRAOPRETO - DAERP. no
uso das atribuiçõesque Ihe são conferidaspela Lei Municipal
nº 4.935 de 26 de novembro de 1956, RESOLVE:
Art. tV - Designar o servidor NILTON DA SILVA. Pedreiro,
para exercer a Iunçãogratificada de Encarregadode Equipe
Substituto, retroagindo aos seguintes periodos: 05 de runno
de 2020, de 08 2113 dejunho de 2020 e apartir de 1 Sdelurrho
de 2020 até enquanto durar o alastamentc para tratamento
de saúde do servidor DIVINO APARECIDO NASCIMENTO
ROSA, Encarregadode Equipe, percebendoos vencimentos
de acordo com a Iegrsiaçao vigente.

AFONSO REIS DUARTE
Diretor Superintendente

DA»POH

' SassomServico de Assis uma a Si de dosMumcrpranos de Ribeir Preto

RESOLUÇÃO Nº 014
DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

MARIAREGINARICARDOSUPERINTENDENTEDOSASSOM
« » SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS MUNICIPIÁ-
RIOS DE RIBEIRÃOPRETONOUSO DASSUAS ATRIBUI-
ÇÓES LEGAIS











SASSOM - SERVIÇO DEASSISTENCIA A SAÚDE DOS
MUNICIFIÁRIOSDE RIBEIRÃO PRETO - sp

. .W CONCURSO PUBLICO 01/201 8
. " apta

EDITAL DE RESULTADO FINAL

A Superintendência do SASSOM — SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS MUNlClPlÁRIOS DE
RIBEIRÃO PRETO Estado de São Paulo. no uso de suas atribuições legais e em consonância com a Legislação
Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37. inciso II da Constituição da República Federativa do
Brasil. Lei Orgânica do Municipio de Ribeirão Preto e demais Legislação Municipal vigente, faz saber que foram
aprovados no Concurso Público 01/2018, os candidatos abaixo listados. na ordem de classincação e com a pontuação
apresentada. já aplicados os critérios de desempate previstos no item 11.3 e seus subitens do Edital de Abertura.

1.1- Conforme o item 12.2 do Edital de Abertura, o prazo de recurso é de 02 (dois) dias úteis após a publicação deste
Edital.

1.2- Eventuais recursos de revisão de nota ou classincação deverão ser encaminhados via e-mail para
recursosºagtarºcombr, utilizando o Anexo [V —- Formulário de Recursos.

1.3- Havendo algum recurso deferido haverá uma nova publicação com as alterações necessárias.

1.4- Os recursos recebidos fora dos moldes do Anexo IV — Formulário de Recursos. ou seja, com justincativas no corpo
do e-mail e ainda os recebidos sem fundamentação lógica e coerente, serão desconsiderados e automaticamente
INDEFERIDOS.

Ribeirão Preto, 26 de dezembro de 2018.

MARIA REGINA RICARDO
Superintendente
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( &qu - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE nosJ MUNICIPIARIDSDE RIBEIRÃOPRETO -mªmd coNcuRso PUBLICO mumu
EDIYAL DE CLASSIFICAÇÃO DAS

uau DESTINADASAs PEswAs«asus
apta

A Summmm ao SASSOM - SERVICO DE ASSISTENCIA A SALIDE Dos MUNICIPIARIOS DE
RIBEIRÃO DREN) Esme de su: PII/lo. no uw de suas mau-con mas e um cor-senaum m : Lagullda
Mumcall Esmu Fedeal em m. no simposio m an 37. Inciso II a. Con-mm na RepúMIca Fudevmvl da
arm uu Orgàmca do mumu de Rlbevúa Prem e damas Legal-cla Munmpnl ngm laz saber da cm;-mm
do! Clndídllos Imam pm a ummumu: a: Pessoas Negri: co,-Iam um a do sem ue Anon-ua Con-pw

Rib-ArloPreto. 25 d' d..-muro a. 1015.
MARIA REGINA RICARDO

Sumumm





sAssoM-szkvlcu nsAsasrêncu A SAUDE nos
uumclvu'uuos DE meaRAo PREI'D - sv

cowcunso Puauco amou
EDITAL DE RESULTADO FINAL . pen

PESSOA com DEFICIEMCIA

A Supanutembncm do SASSOM , SERVIÇO DE ASSISYENCIA A SAUDE Dos MUNICIPMRIOS DE
RIEEVRÁO PRETO Elcana de Slo Fumo «o uso de mas mmm; Wegall 5 em conlnnàucla com : Lagwslaçàe
Mumcmw. Esuduul e Foam-|, um vm- ou dwsposto no art 37 mma || da con-mmaº da Rap-mma Federatrva da
Em“, Lev Drgiman da Mumclmo de Rubzlrãe Pras e demaismamae mmo-| mam. vaz «ou da Clasíxzçãu
dos Clndnialm PCD . Pmo. Com Bahama confmme Ilem A do Ednul demmm Commun:

Rib-mo pm, 1. a. aun-mmaoma
MARIA REGINARICARDO

Sam.-umano-
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wwwuma com br em mmxguos &; em“ dos Requenmemos de Isenção de mmnw do valov da ”um»
einen/mol o: mmrvm nammmmm
4.9 o andam que um um Runa-menta de lsençáo no pagamento do um a: mmmmm mm w-
mmao valle-ea. nlo Malu-neo omuito no como da Inscrição

«0 Pn .-mm mm: de negrume, sem mudaram, pn am o. nham a: um: mmao
«um. o minimº domumu:wide nom a: mumu
ul Oummoqwbvummmaeuenpudepmmmmdowbvdnmwwmdúomopodmwmmummo no num ou um um n'ai-n.ummmmm mm 12 VRESULYADOSE RECURSOS
me Een-|

Aluno-.maosmano-,muwwzmsummmmmawmmmemmuno-hmm

«: oumm que hmm seus pediam de semmm um: mason/luxo »“me : queum um um p-mculr do um». mun-An mal-' oW ua mscnçlo um | uu um. de os de
mumuau
4,14 o snssou - Samuca deum“ :; sm. ao. Munwnm na RMm n . Apl- Ammn. .mm,-;um.» das uupuu com vms e esuda dos amam pªra plumas movª!

6.1- A. pouou wum:» qnt uma"! iam uso dasmma que um no (num— na mmc
VIII domm 37 da Consuxuvçáo Fedeul : na Lei n' 7 asa/us & alaguraco a sim;: o- mmm um a uma.
um numca. usa-m wmpaxlmcom um demência

5.2. Em cumpmnemn .o cupom no Inciso vm do uma 37 de Cºmm-gmmeal de aves, no 5 :* do .meu
5' a. m n' 5 Hz, do 11 da cuzemrxo de 1990. bem como M (em do mmo n' 1298, a. 20 du dlzumhro d'

Inu-AMnN-do o pameukuil de 5% (umW cerne) da: vaga: amamos, que wer-m um: ou Vm
no prum :: v-n we da Comuna Púhllm, para O: Cargo:/Arawapscmhdadu
um C» . »an no percentual mmm em uma Immune. me dmrú w ehvldc am º
primeirº número mmm lubnqumte. desde que não ultrapasle & 20% das mu atentem-, “o; lema-
dussgl'ezuam 37 do Deem: 2981999605Tunar! S'di 1.51 n' ! Hz/so

mWMMWWªMm,:- o mmmmmmm em «mm» classmcaue no Cºncurso Pumaum mvoudo um wuºlv
. sªm- um. vel-liv- ao Curvo Públlm pm o qual percorreu, enquenw o-mu- unamu com
emm la «uma mio convocadospn owpav : 20“, 40“, eo- Vng-s u. Burn animam-uh,mma. .mm deemm.Em A crl-ção de um nou.mama e puxa se numa
de commoPúblico

a» A. vlqu "mundu » memos xau-m umm e as vein rumam-: mmom quemummnwnummmmmmmm.pelufaloúeuhmuhlv demi-w:
o uumnmmo a.wv-mu
6.6— Purl n amam-mo ou vagas rue-mudas no nun s.: sedoum uouwww und-am.
mmmdnum.smauemnoesgmzwmmhummm-.qumopuurinwwwwldolwww.w—amaww
“. Amnmmmmmm.mmlxmi.z.m|mmnmmmauwww.wwd-Imgai de—avaguwbuqmmoqw—
5.7. Gunma-mae Pem— commeu:—uma;MM“ na La emana! doEm de seu Punk: n'um nu women equ- mumu-um r-smpgmasdmmadumm cºm nominada-4 n' 329.9 oe
20/12/1999 emum : nl Súmuh 371 do SupemITnbunal deum , sm

»- Aomw-m-u. numa-wmmmnaem—mmnwommon'nww. com»n' 5mom . . hmm» Naum: n' 07/96 451 Além dgmmme dªn monções na Cama pum-mao e

5



que no caso de w | um», mas mun . “uma peb dmmm asus nmmçou. pu- rm «.
mumu durante 0 uma probatório

is 0 canúudmo mm declªrar. quando a mumu, w Pu». com Beirando. “mundu no
anmuhnn ue Iuscnçln, : que em concorrer . vagal men/uau; Pur: uma. uevcré mmmnu, durante o
período de Insonçeer: (21 &: nmubro . u a. nmmnmo a. zon) condenando pule um dimu u dava a-
pumqem. via Seda ou Am a: Rsceblmenla (AR) A Ama Ausumi : Conwncna nda Run Lui-«ete. 1904 -
CEP uam-usa , Rmehlu Prem - SP. e uma Mwm«::ng ou sem ux-nucada) mmm na puxa mumu dn|; (doze) meses aum do mmm das mm;“. ansiando : um» . o grau ou nim a. «nenhuns. mm
axpmu mmm » mumu mmpouunm a: (2me lar-maul de Doença - cin. mmm .assuma a o mmm» ao rumam do CRM domam responsável na luimuio.mm no um» usam ªs
mlmmlodel mn ma completa, um aoMm da«um (RG), num do CPF. mm. deCamPublica e . opção do C-lw o ummicoamv-ndom " mmmm. um na. comuna naum' HID uri dwolvmo.
5.10- As Pensou Cºm DeGmenma, mgulrdlúnl a. cond-çou um «: prev-ua: no u-crm hdmi n'
3 zes/w. panmlamveme em seu migo 40, » dpirio do Concluiu Wnim em igualdadu u cnndlçóa com .»
Samir: camarao: na qm .. Mure ao mnmúdo du provas & avulilçlo e nos unem a lprvvaçlo, ao um.
nem» o local a: um da: pmv & & nou mlnma exam pau lnmvnçso o. bemllcmc previsto: nommmau, 59 c- e e' davam sec :eqwnu pm 8543110,de :)Mododn m'cnçb— (a «. mumu . rudo Mv'mhm a. ml). vu Smx ou Am o. amo (AR), . NMAmu: : Con-unam Ltda R».
num-. «soo, CEP 14020453 . Rubem Prom - soª owner-mo pn um uma . um. a-man.um. o unam-zu wu úefrueucll vnu-l. que neoeunar a. puwlum em Bulli ou Amam: ºu

Lam": dem pmv .um do emm a. documentaçãomm- no um 5 s, dever! unmmhlv calcium
por esmo. me a lmmmn nosmsançeu ulfunna o npc de «menu.,
549.2- 0 naum-xo com Mmencu vlw-W Ana-xa vuáo) uma mamar (: tamanho a. Ionic da sua nm-
Ammma, emm 15 24 ou 15 Não mmamudo de «num a ram. 3 pm: umMamona mtem 24.
5.10.» o mm com defnêncu “um que uma! do memo ao um» as unw-
ams-eum de Smam um do com eu common-nàomm no mm 5 9. com mm:-nu«umpor escuto eu ommm da: mame»,mm o mmm-m mm amam.. Ima, qua uma da mmlmemnWI .um ou me da
Wurm—uma Wndludu no nem 5 9. mm wimen pm «em, m o mumu de: www.. mommm
adaptado e uplçwi manadas par- : ruim da uma, .au-mmm de mal para luxwlllv no manu-em
aaa prºva: & Iranlcnçác dn respcsm, um de «aun acesso, mumu» ªdaptadª! para adm de vodu
um uspecúrczndu:: upo de deªlelêucw.
510.5- 0 mmm-m com mmm: qu. nam-mro: Rompe unem para malmçlo da prova. alsm do
mm na nocummuomas na um 5 9.Mámumu-rmica-à:m [ml-mnwompanmd-ammqlwwmmdounamuseum...nuevrmnooaslmwea

5.11- Os Caná—im qui uh emregalem . aocmnouuçao solnovm- (ummm e Declamçlo) oummmdocumanlvs que "se mandam os engana» canil-nus dos medem om mm,mm do penosamanchado
nem sem NÃO SERÃO CONSIDERADDS como PORTADORES DE DEFICIENCIA uq
mmo, undo emm não |.er o argumento «. comam einem-I par mllzaçâu da pmnammma a resewi demas aew—:m- bm Lm. pamexpanuo de Concurso Pum-co nu mumuGWW

que os demªis cum—laxa-
511.1- o:um ummmhadol bv- na (alma e dos prumWladas nãomiomamou
sum-A sAssou * Sem se Auntm- : Sam em Munwnms de Rubem PMO :: : ApuAmim . Conwllona me nao le Moon:-nuam 99h eur-m do.um mmao. na Seda:
ou Amo de Reummenm (AR)

5 12. c candmam com dvfmwencla, se anamnese nn forma delle Een-l um“ de Bauru n. um do :Wlsemcaçiu
ger-l (em seu nemo count-ma da uma espuma «. P mas Com Dmclncll, por Funçlc Pubhu

Liªr O l:.-Mudam com dançam: amv-no no Cammo Publica . mundo morado. devera ªvisei“!mumu) de [denunciada own-| mma ; “nªção a su mun-xm pda Juma Mad-= no SASSO!!! -
ãovvlçn de Assménnla n SIM ºu! MHHWHM doRum PMB ou W CIIDimm. oqq-mmonumr se. animou: se emu-ar- n- uma:—: dom 4' un: musa: do Decreto Flo-ral n' 3295/1999 a un nuamnº! uma dos ampe- 37 e 43 do ranma Duºmo "' 3298/99 e na Súmull 377 dª Supenov Tribunªl de lança
(sm . no Enunciado AGU n' 45 de woe/zoos chun/ada: a: uumm auge-ças- & mumu de que uma
esta «em, de 1:5th lemmluvc, sera ruahzed- pal equnpe prev/Asta pelo em 43 da Decrele Fedurul "' & 298l1999 &

sul! 1“le



mu- A Auluçln «um mnmcnonm A anmsenlaçán, pelo ear-amam, de documenm a. mamona
mmm & (em pm um a uma mmm cncammhado no periodo das mumu-, mm 4 a sem espuma.
um me . em“ . omu m. nlvul de cºncienciª com expressa referem. no mmoemmom o.
Cln-much Imumicloulí deDunças—cup. bemmaswwwa». ou “misma6.151- s. autum- do unam-w não iª mundu: na prwmlo as an 4' ms mm:- de Doºmmw n' : 255/1999.wiiMães & nl Súmula wma-sw omomo un clmluudo a. Inu «anamne- m mmm- & pass» : ãguru aum na uma qemw Funçlo Publica em uau-hm de
mmm com :»mui. mmao:

5.1; A. no» mm;; no num 52 Qua nln lorem um: por m de amam com mm.. ou pel
rwwlçlo no Commun Públm ou namas "Mn:- esgotam . mm «meu! uma prancha-: patosMlhmúmmm-Mmammmamawmonunca-155
ill— Ammm.mwum.dequahwuasdmmoomsewmmmpm-mmamu-ulnmnldopªmuvugas mewaaasaipammm
5.16. (: mmm-lom ««um-, daoo- demm na: mtb-mudo pula Jumlmau no SASSO“ —

S'MwahwmlsaúdodosMnumfzmdeRheiráanwpmehueoemldª,qneml—Idlmonta-m um a excluiu: ausmmm do Cargo

5."- PII Ilttdbncll . Cannot: Paula!—me lmiluidz pela Paruru n' 734/2015 punhado na DDM nl
Hmm“! um. .um .mmmmmmeusmmuwumumwmwamw-mumu-r, rumanual . Mamma cansam Muhum'ssw
-lu- Amu- Sumos env-n
- T m ao Sou-: uma Elena
mmm"mmm «. com
um. Apól . .mmur. do mmm, & uefmnma neo mm ser arguida pirl ,“me . wumnn u-
NldlMlº eu .Wunlidurll pur Invalid-z

“ - ou um dum-du . cad- cmo Público e das vagas que mem « se! anda dur-Me c uma do vllldldv
na comuna, zuªr. uma pmmn na com. du Lev Mummpal nª 13 aos de uv de membro a: um. publl
uma ou

. ]"" ..,“

WWW1.1. Por. somam:» une-tmmalvado, a lâmina; devera

.) na no eu numa, com pc— mar no mmm rem-ao aol negros mamando ;IMI-vma o. qm : prum uu pardo, Damme quano em uu m;. mundo pela Fundoçlo humm
Brun-nu ae secar-fla : En:-lm: , IBGE;») impnmu, .uma e Minhª! a win-nadam. ou o enm-momo dn "|me, plr- ao.um imm:, pm Sud-x ou Amo aEm (AR), : Apu Asmm e comum. um - EPP. Ru-um.. 1904 - CEF «mos: , mmm Prem — spy mim com uma ann-mim- domumu crm-|
mm Iain, Mundo noum
gm consumo Pum-co 01/2018Sassou — Saw-ça deMoen : sum um Mun-colam deRMmo -me '.
:) :":thmmmm pau na:Cammo Púhlm
IJJ- &) undm INO, um 60 prazo do períodº da: mmm. nãº atenda aºs dnpomm.
mudo-wn-WSZssuMeusdeaemma-àmmmmmnhmommmlmalum.-elo, mummomumalogm,Mªmmumwmclwgw(3.2. Al |W pmi-ld." no mmm da "muio são de IMD";munido“ do anúnciº
mundo umWWW WIWIMWCJ.!- Nl "IM" 5.mm deMução falta. o candidªtom ellllllnldo nomuito . n "var
me mande. run-ú menu à unullçm de suuM .o www eu «nomo mm, napmdnum ldmmlltmivo .m um Ihe ummagnumommmncm : .mm dde". um prqulzu
semm- "Ações abiva—





15 qumou -Formou
. x de mumnç. «) amida-Manu

15 quem»- —CnunpcmmmEmma)!

- , «o queime: - Fonuguh
emais mun-mao 10num - Mun-mim:-

zoqm ,Canlmmmm Elº—elmo;

ISun-um-meHum—WWEWSMI

vu-MMDLIWNPMWAWMM-memm-WummwmmInumammwmmnmmwmmwMIMOWPÍAM.
u- 0 pmm- Cammo Pam-,ourl campo-1x:da.mmm «mv

Acom- a: sum-m.
Agent. deMwm-«ngm Prov-aum"

Anilumll soc-|J Pum ºmªha-º: Prou«

um Opmar-unduammoomúnmllPmmaPmnquleEdm-emààdwmummm-WWWW
“» mwmhúquhwmmmmmwm.-ww—memmdmmmAmll-WmmamWWm—nun.“-Monmawmummmmwwmwmm mmaommawlmwmumlw.ummwwmlmmd—anmWunbwwmaulaW—wm.uz— &mwM-Wammmmmwmm.mnwwmmemEdmawwwmaWdumw-obim-
1.2. E de mpouummm Inclui". as canhao :W wma d- uu tou! a- pum : :)

mmm-m: unmmemmy
x.:- Pot [umMm, . em «. Comi-no org.-nm: do comum: Fugiu . ruliznçh o. um. ou m..-
prw-l ao pronome emm vaummm serum. ou um! a um . noun ». e.mmmm.uma.
nomm. urmmm» ou. unam-:o- por um anal ax mw m:m. qu. “ Vullzlrlcu pcm/u

M- N: dm. pmm- ! usem-mimo um mandato: lpmnnllmm—u no m(n1mo.w(mma)mlmmnmm na
marina amarmmm pur- :» mmo eu oram. undo we não mªu mmao- no! loclll d. uma no armam
queu .um-mxm upon aMm alt-boiandº pn n mmo dosmmIA.1- Apo- :: hmmmundu pc!-- o mmo das pan-s, nio nem amina-, lab qullquu hipoteca ou

pru-xm, .mud- no unem-wo un.—dou, SEJA aun. FOR 0 ”uma.
.:.— 9









m.: . semmmao mun-tm na prova mm :: cam-dao que não winter no mmlmn . uma se
(amam)
«0.4- em alguml qua-no um | mymm., a mesma sem comume- wrm- pm mam m cur-umas.
de mom que ». pontunçlo IGP.mumu: em; os ..:-umas .mmmumemWW '” WWW-ir!??—
11.1- 0: umd-m MDM-deuurl:) alcunha-dns damn: da carga, um amam dam-sameou uma mui

"1.1. cru-mo howav pmwuu du Prºva de Tuma, s Nma quI um r
pam-coasuma» nu Pwval Obi-uva& Timm. meme :mumu rmm-

lda oell luna amplas das

NF- MPO . NPT
Dna
NF . Nm Fui,
wo = Nu- uma. » Fmvlmam.
NPr=NmommnquvndeThulos

".z- c. Miudo da |W" do naum Mal. (: mm mmmm mmm % Gumm
Qrgznm (saiam doGumm Pública. o one uma sem nv: umam oumm o. udúllo arm
de (me o qual um ml.-um pel. emu—n APTA ASSESSORIA E consumam LTDA., . o SASSO»! -
Semw se Ann-xm i smo- du Munwúnos « Ribeirão Puno . Mum-ao pull Comum Omnmzzdm
Fuczlundm-la Cnncurle Pam
«.a- N- humm eunum domun-uma:um. “msn-mu, (: andam qu-

u.:.1- c emmam uma lgu-l ou um! . ea (mmm) lm. na Gomu do duma no paróquia
um de un 27 a. La Fldunl n' 10m de 1- de ombro 69 me: 4 Emma do uma, na em. dommm
dm m
11.51. Apm-da o cupom no nam nuhmr : geminada u “pm. o dnempm- banana.-m o aum-xo
que huhu com e num número da pomo- na prºva da Conhacmcnmi Emclm-«:.:. mm mm. pum-cmo o empate apoc ”uma da nem 11 : z . um uma prellflucll pam
elena da al.-mma, » mam-m demu» made. mm Dummar-ndo "dm, mª. e um do nammamnt e
aum-mmao 'um da nuuulmunm'
11,3.4- P'nimrwív omm., 1qu dudu pide-renan ao nandvdma que um num númerº d. uma; menores
491! onu ou mmm- m m. dever-nunca

“(will? " u- _

12. (: gnn-mn mm! a.- nmu chl-[Nas . . :mm um uma amiga::- W men de Edu! e um
punhado cantam. «em 1 4m a». prumam All-xa lIImmm.»- 4. Encuçlc
11.:. ºlhado mum- muito . “uma do: adm mma de aum-mmaao a.. prou- Mcrenle
amubwauqumou Munch-nos.merlmouomweu mm.»:umm: wma-910 do mmm incl. cum a.maomúnwmmmumanqnlmm-mnAsseswnl o Covuulmnl un- 5mm pda omissão erga-mou rmmm do Comummom

ln!-Noawmmunowwmnªmlcwioum,wmmamedmimmm-usnemm./nem. mmm leívamanada, deusa «um todos a.em q». lubvmsu .mmdo uma-m mmm-. c-w . uu númeroo. unem,-So,
u_u. smmemo :: mar-oqueun 1 nummmm.cu.: - uouwww-mmm légua :mmm,112.2.» Io!pm lota do pum,

12.2.2 - '“mumu-ao vl- (lx, wa postal, vu: mmm a/ou wma emmmco ou protocolado um
end-mwMumia dºmmm11.2.3- s-m nan-mao .» unam» !pmsmarmm:mm amm mn .pem um. vez o =qu pod-ra
nbr-ngm um ou m. quaamu falam/amanteao seu wnleúdu, undo .memmcm-m amu-memo.
m mmo- a. xau-|mrmurmu-pulo mumu uma“
11.1» em o Menu:: (er mudam nmdeme & newermuçno no qehlmo maul, toda as provas
amet-vas que conlenhnm - mam: qunnào serao com-aa: mvnmume

...s». . IJ





14.0.5- um" ou «um uuum mm «namento: peri amar apr
qumuer a»: do Concurw vaum.
14.4.c-N»mew o em“: de amami.
144.1— EÍMulr Inudclu for- no pum pmmg;
"&& mm a. uma» : como:-uu ou qunlqu—r um ou." lçln a. cumlnln Granulador-
Fllcllmonda Concluiu Púhllw.

Ido Nºor!- ou ou www:. cm

14.5. A memmlo ou .nrmmm Bleu a uma“ de Wegulandmes de ocm-mon. mumu que vurlfvcªdus
scam-ua : nuvem dl menção a a quuahfnzçh mame. com um. “ um
m prejuizo oumumu de ºrdem adm—hmmm, cm! e cnmm

n.o- bomm do uma a «mm do pum. Concurso Plantao De SASSO - Semço da Aumencua a Sana-
nos Munwlrbl de Ruben» Prem por aca-au da provlmemn de cm a uwowuums A um de
muM-ommam.manwum-mwnvmurmmmnocwoPaulo:: semmm . boom no um a;mmm. mas» as amém pm . mmm."-
14.1- ºu num um Edml mm Mm mm.: amou, malu-çou ou lcrllcmos enqulmo nu
mumm . mmm.- ou mumu w. ma. dam relacao, cimuncn eu. qmmmmm. .m Emi
mun-aco ou um -wmmo.mm.m=nun animar-emo Ino-Immm-.mm «(no :
nu.-hw uma-mangummm»
me. osASSDM-SmwwdamumlmmmnmmmRMImFmom-uomdulnullluConcurloPuma.Mandem-providª“ queseãzzfem nemnlnllplrl gvlmvlconoçlommm-ahmmwwdwmmos
u.; Dooormou na (um . wu.) das da homologa—ão e aomm quien-r chu e «naum: u
mamar“ de.um dl pm.- e mau ngm mmm, mmm, palm pulo puxo de valid-de do
Coucum mm». o. nal-trueMum.
14.10. em. . Sup-rmmmm do SASSOM »SW de mmeucu A Sunda do: Munmpmnmde RID-Imo
Pum . numha-ole um Hmm-dus Fiuin

14.11 o: um mmm urlu mamae: Deh wvmsa Amu Assessor-| e Common: lel, max-mm cum e
Com lo on:-mumu Fumnuam oc Comme Fubhco

14.12. A Apm Axusmn- e Conlunom Lida não amonza & mmemuluaçao da upo-mu em seu nome e nao se
mpouubmn pulo mar da:mm»
mn. Inn-gum que sem os “axo!

Amor - Ambmçloou em“,
Anexo u . mmm. de Prom.
Amo ||| - amour-mu,
Amo N- quum de Roam,
Anexo v .qunma Enlruul de Título:
Amo Vlr qullrlu de rmvb
Aluno vu . Famunno“mmm Ema—Raoul

Riboirlomm. 15 ouMuhrodazmu

IANA REGINAmmao
Supurinmmhnb

...."



susana » SERVICO uz ASSJSTÉNCIA A SAÚDE nos
mumclwúmos DE mesmo PRETO .»

concuRso PÚBLICO 01/20“ aPtaANEXO I- ATRIBUIÇÓES DOS CARGOS m: *“

An-m o. Seguir-m;-
Rau-m lWlllm. do.mogno; municipal:, percorrendo, mim"”Ml GWOMWVº" WII-!
mou-am rouba, «MME: 0. pessoasubuntu: e outras anomalia—tu

mm no “mmm-ç»Alm n. emenda » uma ». anlshzlwa, uma ou mulata.mmaommmol-"Melância mw; emnhmmns mamão : cun-g. ou mm» no mmmcnlmool W de auto-. mmm Milhas docummm . "tem de mm-“nuam—summer.“ mmmqueglânwmladas

Aun-um Soul-I
Emummymnmmamumammamnmmwm mudouu
dasnvulwmamn .WMI“ u; comunidªde
Relhnm smvldodsl enm-u. mmmmmm WMM . dominou. noun-u um sem“ um»:
credenclwm lo sAssoM
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). sAssou —SERVIÇODE ASSlSrÉNCIAA SAÚDE nos% uumclmmcs nzmean»: PRETO -SP

OONCURSO PÚBLICO «uma
ANEXO || - PROGRAMA DE PROVAS

> AGENTE DE SEGURANÇA

mem. . kavg Divmáo cumbuca,mmmmca. Cargo de Man, Ortografia, Pontuação,
asumura doi palavris, Classes gramaticas, Flemào vemal e nomlnak Prºnomes cargo e colocação, Cargos na
campo- & mudos vamus vou: do verbo Dominªnte "WINS? a vemal, crase. Immªúº de texto. Anallw
im'àbca (anos dl oraçao, CIESÍW de ºrªções O erâu uul das as I 'as ràf 5 ml uzxdas em
De: F v n, ,

uns—mu: CaruumnsNuméricos mmm,mm, mama:; meique.» e mau. Opouçóa; com o; seu.-mm
uumanm now. mmm. mun—pino». dMsàc. potenciação e mdmlaçâc, Equação & mequação de v ran
Equªção da 2— grau, Faturado, Fomenugem: mas uma»; & composm. Ducomns, Rebeca e Funcoes. nu.
pedmetm, vumme e densidade, Amª das aguas manas, smems docimai ne msma”, Polígono! a circunferência.
Razoes e propagou

Tbcmm ue wguenma
samw- a. Gunm-
Reglsifo de umnànuas
mmm; nu ememãncll
Sagunnça "uma das «nnawaçeea
Prºtech de entradas oem-indu
Moços Deuza! de looerwl : urgencu
Prevenção . combate 5 pm plus demen-m
(Imunizaçãºue Inner-mos
Pmpsgnçnc de um: e ngames de emma

uu [ |:
La nª 3181/1976 - Estava: um SaMdu
Lei n' 2515/2012 - Plano de cargas e saiánoa
|... nºmmao: - Processo ªdmmmralnm
Lel n' «mess — Dispõe sem : Emma- Jurídica e Mmmmrauvu ou SASSDM

mº !Mww grevenªnhne na/ZGIUOG/nnmglªwog “45.me mm
mg l/cnnwanmmncºm bv/ªumnsa-fmca—dhnalamee/

// | ml . r -s mw
mx imatura: n.:om wzcn Blmelodwdmncaoduucendm/

"





> ASSISTENTE SOCIAL

vmwuea; mmm» oe um mm.. ofml. usam-ça» Wu Por-lunch Emprego nos aum ue
pci-wu "mmm. amam. numl.mm. vem. mama. preve-m . comunga; emprega : serum que
lmpnm às roi—ços quo calm-local“ Vam mas um 5 mm Calmo pvmomlnal Comdlnclu
VIM !MNI Regalº!) vem-! e nnfuwul Cm &anWM DIMM Sum www a hour-dn

- BONETÍI, onu- A Sefwçn Socnl . Euc- canm . uma umpm sua Funk: Conax Edmra. 1997
- CARVALHO. Mena do Carmo (em) A F- - Oemsmpnlªneu em Dema Sle Plum Cone: Edmm 1997
- FALEIROS,Vloema de Paul mmm um Servvçc Soca! sau Plule, emu. «997
- FREIRE. Lúcia M e o Serviço Sªem nu Rnalnnumçàa Fmduwn uplçol. prog/Ames a «abelha nmímmrul
Sho Funk: 6091923003
_ FREIRE. Lucll M a, FREIRE, suma a. Mor-u. msmo Am- T Blmxo Serv-co Saem. Políml Soclll e
Tnb-lho desuso: . naipe—dm plrl o «=qu XXI

-wnuofo.wmv owww mcum-uporamm «Womwàoprofsmm soonulo
con-:. vm
-KALOUSTIAN, sw» Mimzy rmm-m. . base e: luck? & ed Sh Pulo com Blasáéla DF UNICEF
zum
4.01 algm-u dnAssiam Sou-I (LOAS) Lei a 741 Ii: 0712 um
- NOBISUAS » zm:
. PNA m.: Naºum semmm soem 4004)
— smi-m. Única deAislsténcu Suu-I - SUAS
- mumu lounmmncílll e polmcume.» brailleiris
- sxmss . Smuma Nacmnm somo Edu-alive daMmimenlc in Ande-cam
. como de Em Pmimnaldko-mnle Som-i Lm Fmral & as: de owna/1m
- Con-mmaoou Rwúhhu Foder-w- do Brill Ed Mas, as de uulubmos «seu
- Lu Fnac-1 n' 10.741. de 1'com a. 2003 Emma do Iam
. L.. nº e uz, a. 4 demmma «994 nomia "won-I no Idmo
- Lmn'md' vacuum». mo Emmacmmedommm-D.auomsw7.neuaeummmanznº1Mmumnuuwmuumquumom aun-|munza-vaaezsmmmma»YMNwwas-mmbmus-Wcmsmvoeuvmmoog
- sus -sun um da swa-
- Flmlh em um nwam- mm mn- mw lega, comum e novo: em Mul-m
mm.-nando seco hmm, wumom- uma «: mumàm pcm-u doum& familias, no»: . vmlwlodemmm
» El-ou-çlu a: ainda uma!, mmm um ! purucer
-Aum-Wu pira : resolução a. con" ocnullaºªº a medílcla
- Eur-xegu- de axanmmamn a lamp-"himem, «nxuumama- e mmm da inumnçaa amam mdlwdunl.
uma de »le. shaman uol-xm, «nb-Inu com num-. m mm, com fauna, muaçlu ". equipe
murpmiunrul(mmm-emoamwlndn)
.um» em programas deW .mumu uw :buwo do álcool.xm . mnms drºgas
. Elmnçla a gemade pmsmmeu:

um |:qu.mmmmmámmmw
- LM n' ZilSQD'Z —Phno Geuma . uma
Lan n' 1497/2003 —PW mmm-mmm

» Lm n' 441/1995 — Drspàumr! . Esmnurl Jurllluzl emu-mmm do SASSOM
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MUNICIHÃRIOS DE RIBEIRÃL'FREIO -SPm concurso PUBLICOmmm
ANEXOm » ::RmoGRAuA

(mus ªvavEIS)

susc- - SERVIÇO DE ASSISYÉNCIAA SAÚDE nos

09,32

slam DATA

Punmçm doEm 1911047015

Períododa: mga—pm 12/10. rumam»

Paludo de Sollcnnçáo de |W dªs Inscriçõeª 22 a 23/1000?!

emm o. Dwuwloa. Canutama um!mão;,“ zmwzuu

Prue para recurso contra o Indelenmemcdas wsempes 25 a sono/zone

EMU d! DMJIQIÇID da CIMMIKOSMWWRNSEW 31/10/2015

Dax: Ilmnn pm recolhimentºdi Taxa de m:;nçàu
—

05/11/2018

Emma:Divulgação de Candidatos (usarão; 14/11/2018

Pum de Recusa.mm naçãº em Edna! de Dwubgnção de Ceu—mumu: Imcmos 1a a 19/11/1015

sem as Convocaçbopin Prov. Objetnva zamrzms

amam m mm de Divulgação da Gimmes ruscmas (se hºuver) 29”mªiª

Hummm da PM Oman/as «as/«mau
_

Dlvulqnçào de cabem»das Pmas Juma;
'

1 1/12/2018

Pruoummosmmlaçãomêªumúªlmºbmm
1

12913:szch

um donªum Final zanmma

Prius:Hummmmkmum Ém- zuzmmuu

Hamm»ou Rsunmu Final (semm : inumação ao Concurso Pubbcu nam/2019
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( sAssouI - SEvaºo DE ASSISTENCIA A SAÚDE nos) MUNICIPIÁRIOSDE RIBEIRÃO PRETO « BP% cououwso PÚBLICO III/ml
ANEXO lV—FDRIIULÁHD DE RECURSOS

NOMEDo CANDIDATO

INSCRICAON' CPF N' DATA DE NASCIMENTO

CARGO E-qu.
TIPO DE RECURSO - (Aum-|.ollpoa. R.:-Ann)

CONTRAINDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO A r ' I

cormu GABARno DA PROVA031va """ º“mm"“""" "um º '"ª( )

I )
Nª un ' _mumu( I com» RESULTADO FINAL Gammaml

Ii ;
CONTRA PONTUAÇÃO DEmuLoe ' CIMM“.

JumrIcAI'IvA no CANDIDATO-umadouma

mm.-» mm. do o.mu.
Aum-turu:

ZI



sAssoM- SERVICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE nos( MqucIPIARIos DE RIBEIRÃO PRETO - sv
CONCURSO FúsucomumuSAmVI &ANEXO v . FORMULÁRIODE ENTREGA DEmmo:

* Iuwuçou“ pmnIm-n
« Pmnchu o código . num. no cmo pfn-mmo. nu mªm-m «. imnçla . nem. ampla: do anulam.
. No qu-dm do! Mum, Interm—r . numca-ae a. commiudo w dlvtouu que .eu num«|thumo . uunim.
, Dun .mun: &m. documlu.
Codinolcuvo: .

N'. Imvmom: -

m . oumu— wExmahuçlo 'Lua Sennª seu nom
Mesmos 'smu Sensu“
Mondo 'Slncm Sensu”

Emmlnm unam a asi: a(s) “mesmº de dmmls) mamar—mm)mma pu- confmncn .
Malvado Mwm no Comum Públlw nª mmm do SASSOM — mm» o. Aus-mm. ! uma. doc
MunIcInIAmx «. thnlrlo vma

Venhº mumu eu que. de caem com e nem 91 da Ema de Abenuv: apenal um .uma“ ou num;
aos memo: hmmm no. uma. do num 10 3 = de une a entrega de muIcs um uswgur- uma : vamu-plo
devnmn e.melmcl piu-r povmm da sana Exammauma

LI e cor-wan wu lodos as Rem do Edna! de Abertura qu- regem em: Comur-o Fublbco. -m 9.99ch .o
um s que amam- u cur-açao; de nvnhzçân : ambmcáu de ponto) w- cenmmwaanon-u por mim
apvmmaao.

RIbeIrãn Prem, eu _ de 2015

Aum-Iuri de ClndIdalu

Deslaque aqui INAO Cºll 931. num Muqu- lqul (NAO nuloum DIN!)( sAssou - SERVIÇO DE ASSJSTÉNCIA A SAÚDE nos' MUNICIPIÁRIOSDE RIBEIRÃO PREYO - SPm coucmsoPúauco um"
*E

ANEXOv » rounuumoDE ENYREGADE TITULOS a Pascua:

Códlgolcuno: .

N' hmmm: -

Decl.-w q»- n car-mmo Bem mbcnnm mresenmu dºcumeruumam [mumu um "valon-
ucuau em nanda am o mm 9 5 de Edna!a. Abenura
RIbuIlemm, da a» um:

Aum-Ima do RupenuaveI pela Recammcnto
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( sugam - sznvloo DE ASSISTENCIA A !AÚDE nos) MUNICIPIÁRIOSDE amam FREIO .»m comum Puauco cum! aPt 01
ANEXOVI —FORMULÁRKJ DE ISENÇÃO '

Eu,

Pomº! (I) do RG "'
CPF n'
Random Complemento

Bam Munlclmo da

Elkloc a.
Name d- mk

Doclam puz osmm «» umma.-tme no Cadastro Úmoo pn PMI-milSwan doGumm Fmrll -
munw no “yume n'

Rmmmmas, de da 2016

Aum-mu de Candmto

Avencko: o Cammo que rulllzlr (: pasmo de Sendo 6: ln. de mama ! . mama for uma um
doula-Mo pm mmm .mmm ou mammn n. n.m n' 7115 ug ;; &Wan spec-I a Anna r. mmummmme Vais. : daew-cla mmm“ &: mame »
uma clvl, ldmmmmm: cnmlnau pm.-m n. Iegmltçào aplnctvel
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( sAssou - SERVIÇO DE AgsleENclAA SAÚDE no;) MUNICIFIÁRIOSDEmagnomao . 59m CONCURSO PÚBLICO numa
ANEXOvu . FORMULÁRIODE AmonecLARAcAo ÉTNICO-

RACIAL
Eu

Wav na CPF n'

Pm do RG n'
Dochro pm o mumm deuma: hsm 5 do sem de AbenuraComm ao Cof—cumPublico mame do
SASSOM - s-mço de A.;—xm ; Saúde dos Mumupnnm a: Rms-io Preto, que m cu.-mmo mm
negra ou uma

Dect-vo plrl eu uma fm: de uma e a quem poss- |W em. columnas . «mmm ou:-
declarªção, msm nu,-nc“mmm prum-s no "em s 2 a do Edu deAbMun Comp—o

Deem uma.. em mente o. que“em vans podamolar na unção un.! um» no m zw do
Cacau ºem

nm;-neoPum, a- de 2016

Asumnluvu no Canaa-iate
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r» ——%%Wm ,
"'CE (313 [Jl

Assmnum: CARIMBO
aí.-fãWA DADM

Em atendimento ao Requerimento nº 7139/2021 Camara Municipal de
Ribeirao Preto unlormamos que no: unmm 24 meses, ou seja, de matam/2019 ;
outubro/2021.“

. Não houve : realizaçao de concurso puniu» ou assuntos Bins.
- Houve um prot-,em seletivo para admissão de estagiario: no ano de

2019 — MMM? . M&MOZD

- Há um proceso seletivo para admisâs de estaglar'm em andamentº.
estando vigarlfe ale 121Hl2021

Ribeirao PMO, 15 de ou! 'O de 2021.

Quin)
ROBERTA RONDINI SANCHES ZANA

Chefe de Diwsno — DADM23
DAERP

&, DSL)?

”,“, Mkt/L: Yªkº“ Divã)?“
ch. WM Mc«»»n.

/
mn AbelaF ADt.-ªmª“

ousa
xei emv/



GUARDA CIVILMETROPOLITANADE RIBEIRÃO PRETO

Em 13 de outubro de 2021.

Da: Superintendência/Dimoria Administmlívª
Parar Astel

Venho por meio deste. infºrmar que após
confirmaçâu no setor de Recursos Humanos, a Guarda Civil Metropºlitana
de Ribeirão Preto nãº abriu Concurso Público e nem Processo Seletivo nos
últimos 24 meses.

Atenciosamente.

/f,» * ”_ ,,, , «,,,o gos AnuínstâaneWh/o
Superintendemé/Diretor Adminisnalivn

lwlmgrmmv m wlwzmmrkxmmnwwvam, »,.u v mm:-um yz.
own-zw um Avnmçllvhummkmv



Ill gamª.“;
SEPES * OF. Nº. 052/2021 Ribeirão Preto] 14 de outubro de 2021

Número do Processo: PMRP zon/139922
Interessado: Dlvísãu de Elaboração Leglslativa

Crassmcação: 3827.1060 - Cm Requerimento

Descrição do assunto: Requerimento nº 7139/2021,
Requer informações acerca dos concursos públicos e processos seletivos
reallzados pela Prefeitura nos úmmus 24 meses.
Autora: Duda Hidalgo

Prezados Senhores,

A Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto -
COHAB/RP, Informa que não realizou concurso público e processo seletivo
nos últimos 24 mess. uma vez que o úlumo processo seletivo realizado foi
no exerclclo de 1996.

Atenclosamente,

Avaummszsmuuomcaumm rumam.“emma s» cmssn- hummm



INST ("n; DE PREVIDÉNCIA nos
MUNICIPIARIOSRIIEIRÃO PRETO

“I'M—A [IM ! lh! ªllmhd' ' "““""" "ªº " " RIBEIRAO PRETO

Dik-lu n'. Hmm - um - s

Inlemsslda:Validar: Dndl "Idalgu
Ref., Requrlmenln ruiu/zon
mjm: Sulkindn de inforlnlçõu "um: ; comum públkol : prom»: selrlivm
rullndnx um últimas 14 nem

lelfiº Prem. |] de uuluhm de HDL

Ilusmssiszenhml Vere-dor!.

Em um» an nquerimmmuciml mencionado. mlnífcsumosv

() lnsximln de Previdência do: Munícipiários de Ribeirão Prem . IPM m pmmow
mau-usa» de servido-es mediumc memso seletivo

Quanto i Mamão de mmo púhliw nas úllimos 24 um : quam—I ms. Mu
forum«aim concursos no períodºmm., pela num vendam.

Opommodlsum que u infurmwõesmmm . conclusos eslln disponixeis no me
do [PM. confºrme link ala.-ixo,

hmm/lwww.ribeinvpnlo.lp.guv.br/ruueumllpm
Sem mms pm o momenm. eolocamo-nos i disposiçãn pm qualquer exclarwimcnm

que e um necesªrio. upar/mundo :) ensejo piu Numa! prom-m— d.- coma.—mu ;—

um"
1

Almioslmcme

MARI .

DIRETORA UPERINTEN DFN TE , IPM
&

Ilullríulmn Senhor-Vem-inn
DUDA lDALGÍ) '
(“humm Municipal de Ribeirão Prtlu
Ribeirao Preto/SP

muwmoelnrumm cEPunmwn-mmmsv anunwuw;



Trlnwo
TRA ERP

Transpºrte
a. vmuuo . run-pon.« aluno uma su

m Ravenna-m nº 7139/2021- cámara Mumdpll.
RequerW-cmuosmmspoumemmmrecuados pel: Prefeitura nos últimos 24 meses.

Eli—Wim, Immmum púbilco muindopeuTr-nserp:

mm no msm cume do Munldpto, de n/u/zma. Também foi publkada
wi Transerp : no a: da FundaçãovunsveMuw-mamwmm“

» me : emm &: sumindo
mm, runnr mplrvsem grupts
& mudam.-mm manete“: Mum-s

'Wdewmmpbmsem,mmemmrmasoe
CMI e:mmm Cumom ! 'um emfim . legado&: '

xs

Mmmamcmw «

jmqm. , ,77 ,, . 777774;WWW .muwkmmubunjscjw-smdnsmeimmkmusprmsaemmsemgasm
Mami/mapaEnganªm/low mumu» 4Mimª-W. , ,Emmmamm [

,um—“Magª” , ,,.Emmumàwm ]

Mªim- , , ,

Ru- anura-um, zm » m m; Dum nu na) mmmmmm mmm.hm/ 5! www “mmm so ww hi/Irlrvªm



HP
Trunsporu

.. Yun-uu . Ynnlwnu:. um..,» Pulo su

lolnvv- .uma-“mmm. um.—
, nsemnãoreallzoumem selebvo.

dosmom n'alm-mundos no:mm 24M
.
- ISO Pública nº 01/2018, publicada no DOM nº10.595, de 21/12/2018, Sendo que a
ºbjetiva (DI realizada no dia 07/04/2019, mgamzaúa pela Fundação VUNESP.

' ”mw—Immúwum' Munic realozou WWW
do.mmum no:Mm II 'no—.

urso Púbílcn nº 01/2018 [em vªildade até 05/11/2021, Wdendu ser prºrrºgado por
2 (dois) anos.

dummmnmmúMnm IAM
rp não mamou processo seems.

- WMMMMúmMnmúmmzlm—n
. 'I da Abertura do Concursº Público nº 01/1018, foi puhlkado no Diário Oi:/al do
' .pio nº10.59$,de 21/12/2018.

wmwmmmmúvumnm
. nãoreallmu vocasoseleuvo.

lu: Gamal mmm, 2910 » .» Duna , um um m- 9500
.com sm ,mm mm / 5, W «mmm se ummmm»


