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 ■ JARDIM ZAVAGLIA

Foi aberta na quinta-feira (10), no Ginásio Milton Olaio Filho, a 1ª 
Olimpíada Escolar de São Carlos, atividade que envolve as 8 Escolas 
Municipais de Ensino Básico (EMEBs), o programa Recreação, além 
de alunos da Educação Física Adaptada. A competição reúne 1.200 
alunos e vai até o dia 6 de dezembro. ► Pág. 48

Diário Oficial de São Carlos

A Prefeitura de São Carlos e a Prohab entregam no dia 
26 de novembro, a partir das 9h, as chaves de mais 250 
moradias do Residencial Jardim Zavaglia. No dia da 
entrega acontecerão apresentações musicais e outras 
atividades artísticas. ► Pág. 2

 ■ LUISÃO APROVADO

Após visita técnica realizada na última terça-feira (15), 
a Federação Paulista de Futebol (FPF) aprovou as 
condições do estádio Luis Augusto de Oliveira (Luisão), 
garantindo o São Carlos na série A2. A competição 
começa em janeiro. ► Pág. 46

 ■ ÍNDICE FIRJAN

A cidade de São Carlos teve grande evolução no 
ranking do Índice Firjan, subiu 23 posições em relação 
ao último levantamento, deixando o 36º lugar no 
Brasil para o 13º posto em 2011, com base de dados 
referentes ao ano de 2009. ► Pág. 47

 ■ OLIMPÍADA ESCOLAR

1ª Olimpíada Escolar reúne 1.200 alunos
Angela Oliveira/PMSC
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Zavaglia: Prefeitura entrega 250 moradias no dia 26

A Prefeitura de São Carlos e a Prohab 
(Progresso e Habitação de São Carlos) 
entregam no dia 26 de novembro, a partir 
das 9h, as chaves de mais 250 moradias do 

Residencial Jardim Zavaglia. 
No sábado (26),  dia da entrega, 
acontecerão apresentações musicais e 
outras atividades artísticas,  que devem 

reunir as famílias que residem no Jardim 
Zavaglia e os futuros moradores.
Depois da construção de mil casas em São 
Carlos, a Prefeitura trabalha para dotar o 
bairro com equipamentos públicos. Uma 
área já foi doada ao Estado para a construção 
de uma escola estadual e a administração 
municipal já solicitou ao governo federal 
recursos para a construção de uma escola 
de educação infantil e uma unidade de 
saúde da família, além de um centro da 
juventude que será construído em parceria 
com a ONG Sal da Terra.
A construção de uma escola foi o ponto 
positivo destacado pela diarista Morgana 
André Bento, mãe da garota Sara. “É muito 
difícil comprar uma casa hoje em dia. 
Estamos ainda mais felizes porque a casa 
vai sair logo e nós vamos começar o ano de 
casa nova”, afirmou.
Viviana de Fátima Martinez, 36 anos, mãe 
de 3 filhos, mora, atualmente na CDHU e 
paga aluguel. Ela está animada com a nova 
casa. “A casa tem um preço mais barato e 
justo, bem mais barato do que um aluguel”, 
destacou a sorteada.
Arilda Gomes de Azevedo mora com o neto, 
que trabalha como pintor, em uma casa 
alugada, no Jardim Paulistano. “Estou feliz 
demais com a minha casa nova. Agora vou 
pagar algo que é meu”, observou.
Ivonete Brasileiro Valentim, técnica em 
enfermagem, cuida de quatro filhos, e paga 
aluguel. “Minha vida não é fácil, imagina 
então pagar algo [aluguel] que não traz 
benefícios, por isso estou muito satisfeita 
em ter sido sorteada”, resumiu.

Os interessados poderão visitar o Canil 
de São Carlos neste sábado (19),  das 9h 
às 16h. O espaço do canil,  que também 
abrange o gatil,  pertence à Prefeitura, 
por meio do Departamento de Defesa e 
Controle Animal,  da Secretaria de Serviços 
Públicos.  O setor também é responsável 
por proteger os animais abandonados da 
cidade, sendo considerado exemplo para 
muitos municípios.  O endereço do Canil  
Municipal é Estrada Cônego Washington 
José Pêra, s/n°,  também conhecida como 

estrada da Água Fria.
A visitação tem sido estimulada pelo 
departamento para que a população 
possa conhecer o trabalho de proteção 
e cuidado que é desenvolvido na cidade. 
No sábado, gatos e cachorros estarão 
disponíveis para adoção, a maioria deles 
já castrados e vermifugados. Durante o 
dia a equipe de profissionais que atua no 
canil  estará acompanhando os visitantes. 
Mais informações pelos telefones (16) 
3374-3239 ou 3362-1304.

Canil Municipal estará aberto neste sábado para visita

Assessoria de Imprensa /PMSC

Mariucha Magrini/PMSC
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DECRETOS

DECRETO nº 589
DE 18 DE nOvEmbRO DE 2011

INSTITUI A CASA DOS CONSELHOS
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 33.303/11,
DECRETA
Art. 1º Fica instituída no Município de São Carlos a Casa dos Conselhos, 
que objetiva articular as ações promovidas pelos conselhos setoriais, inte-
grantes da Administração Pública Municipal.
Art. 2º A Casa dos Conselhos vincula-se à Divisão de Apoio aos Conselhos 
que integra a Coordenadoria de Orçamento Participativo e Relações Go-
verno Comunidade.
Art. 3º Para apoiar o funcionamento dos conselhos setoriais, a Casa dos 
Conselhos contará com estrutura física e de pessoal.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 581
DE 16 DE nOvEmbRO DE 2011

INCORPORA AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS BEM IMÓ-
VEL DOADO PELA EMPRESA RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 15.540/08;
DECRETA
Art. 1º Fica incorporado ao patrimônio do Município de São Carlos, por 
força de doação realizada pela empresa Rodobens Negócios Imobiliários 
S.A., 1 (um) equipamento denominado picador (triturador) de galhos mar-
ca Vermeer, modelo: BC 1000XL e Série: 1VRY1196B1016316, em estado 
novo, sem uso, inscrito no Patrimônio Municipal sob o número 39.776 para 
utilização no Departamento de Economia Solidária da Secretaria Munici-
pal de Trabalho, Emprego e Renda.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de novembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 582
DE 17 DE nOvEmbRO DE 2011

APROVA O LOTEAMENTO DENOMINADO “JARDIM DO BOSQUE”, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. 
OSWALDO BAPTISTA DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, tendo em vista o que 
consta do processo administrativo protocolado sob o nº 9.507/00,
CONSIDERANDO o requerimento apresentado pelo proprietário, solicitan-
do a aprovação definitiva do loteamento denominado “Jardim do Bosque”, 
às fls. 74;
CONSIDERANDO a aprovação do Grupo de Análise e Aprovação de Pro-
jetos Habitacionais – GRAPROHAB através do Certificado de Aprovação 
nº 543/2004, emitido em 14 de Dezembro de 2004, no qual as obras de 
implantação deveriam ser iniciadas em um prazo máximo de 2 (dois) anos, 
contados a partir da data de emissão do presente Certificado de Aprova-
ção do GRAPROHAB, sob pena de caducidade da aprovação concedida, 
conforme disposto no § 1º do regulamento da Lei Estadual n° 997/76, 
aprovado pelo Decreto Estadual n° 8.468/76, e alterações posteriores, de 
fls. 78/79;
CONSIDERANDO a declaração apresentada pelo proprietário, às fls. 512, 
do processo administrativo nº 19.321/2003, informando que o início das 
aberturas das ruas no futuro empreendimento, deram-se no ano de 2005 

por necessidade de interligar essas ao sistema viário da cidade, justifi-
cando-se que as mesmas foram iniciadas dentro do prazo previsto pelo 
GRAPROHAB;
CONSIDERANDO o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, de 
fls. 259/260;
CONSIDERANDO a aprovação do projeto do sistema de drenagem de 
águas pluviais de fls. 284/315 e 345/372 e parecer do órgão competente 
de fls. 374/379;
CONSIDERANDO a aprovação dos projetos da rede de distribuição de água 
potável e coleta de esgoto sanitário pelo Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto SAAE São Carlos, de fls. 317/344;
CONSIDERANDO o Termo de Compromisso e Caução nº 40, celebrado 
em 31 de outubro de 2011, entre a Prefeitura Municipal de São Carlos, e a 
empresa JARDIM DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 
para garantia das obras de infraestrutura para aprovação do loteamento 
denominado “JARDIM DO BOSQUE”; 
DECRETA: 
Art. 1º Fica aprovado o loteamento denominado “JARDIM DO BOSQUE” de 
propriedade das empresas Jardim do Bosque Empreendimentos Imobi-
liários Ltda. e Imobiliária Cardinali S/S Ltda., a ser implantado em gleba 
correspondente ao Sítio Jandyra, neste Município, no imóvel objeto da 
matrícula nº 102.762 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de 
São Carlos, com área total de 106.431,34m² (cento e seis mil quatrocentos 
e trinta e um vírgula trinta e quatro metros quadrados).
Art. 2º Quanto à ocupação do solo, os empreendimentos contidos no 
loteamento “JARDIM DO BOSQUE” deverão respeitar os coeficientes de 
ocupação, aproveitamento, permeabilidade e demais restrições corres-
pondentes à Zona 2 – Zona de Ocupação Condicionada, definida na Lei 
Municipal nº 13.691, de 25 de novembro de 2005, Plano Diretor do Muni-
cípio de São Carlos.
Art. 3º O quadro de áreas do loteamento é composto da seguinte forma:

QUADRO DE ÁREAS DO EMPREENDIMENTO

Loteamento JARDIM DO BOSQUE

Especificação Área (m²) %

1. Área dos Lotes (193 lotes) 53.837,17 50,58

2. Áreas Públicas

2.1 Sistema Viário 33.436,04 31,42

2.2 Áreas Institucionais 8.515,00 8,00

2.3 Áreas Verdes (Área de Proteção Permanente) 10.643,13 10,0

ÁREA TOTAL DA GLEBA 106.431,34 100,00

Art. 4º Os lotes do “JARDIM DO BOSQUE” serão destinados ao uso misto 
sendo permitidos os usos residenciais, comerciais, industriais ou de pres-
tação de serviços, exceto os lotes mencionados abaixo, os quais deverão 
ser destinados ao uso exclusivamente residencial unifamiliar ou multifa-
miliar:
I – Quadra 01 – Lotes; 13 a 20;
II - Quadra 02 – Lotes 39 a 46;
III - Quadra 03 – Lotes 47 a 51 e 56 a 60;
IV - Quadra 04 – Lotes 69 a 73 e 78 a 82;
V - Quadra 05 – Lotes 84 a 93 e 98 a 109;
VI - Quadra 06 – Lotes 112 a 124;
VII - Quadra 07 – Lotes 127 a 138 e 142 a 153;
VIII - Quadra 08 – Lotes 156 a 163 e 167 a 174;
IX - Quadra 10 – Lotes 186 a 193;
Parágrafo único Os usos e atividades desenvolvidas nos lotes previstos no 
caput deverão ser compatíveis com o uso residencial e atender as dispo-
sições referentes ao impacto e incômodo definidas na Lei Municipal no 
13.691, de 25 de novembro de 2005 – Plano Diretor do Município.
Art. 5º Serão de responsabilidade da empreendedora as seguintes obras e 
serviços de infraestrutura, no valor total de R$ 1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais), as quais deverão ser executadas no prazo de 48 (qua-
renta e oito) meses, contados a partir da data do registro do loteamento 
em Cartório de Registro de Imóveis: 
I – abertura de vias públicas;
II – terraplenagem, demarcação de lotes, quadras e áreas públicas com 
marcos em concreto; 
III – sistemas completos de abastecimento de água potável e de coleta de 
esgoto sanitário em conformidade com os projetos aprovados pelo Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE;
IV – redes de drenagem e galerias de águas pluviais e obras complementa-
res, conforme projetos aprovados pela Prefeitura Municipal;
V – execução de guias, sarjetas e pavimentação asfáltica em todas as vias 
públicas do loteamento, em conformidade com os projetos aprovados 
pela Prefeitura Municipal;VI – instalação de sistema de distribuição de 
energia elétrica e iluminação pública;
VII – arborização das vias públicas, áreas verdes e áreas de preservação 
permanente e recuperação ambiental.
Art. 6º Para garantia da execução das obras previstas no artigo 5º deste 
Decreto fora celebrado Termo de Compromisso e Caução n° 40/11, no va-
lor total de R$ 1.280.000,00 (um milhão duzentos e oitenta mil reais), com 

vencimento compatível com o prazo previsto no cronograma físico- finan-
ceiro de execução das obras.
§ 1º As empreendedoras deverão concomitantemente ao registro do lote-
amento denominado “JARDIM DO BOSQUE”, averbar em Cartório de Regis-
tro de Imóveis local o referido Termo de Compromisso e Caução garantin-
do os valores correspondentes às obras de infraestrutura mencionadas no 
artigo 5º deste Decreto.
§ 2º Fica facultado as empreendedoras substituir, a qualquer tempo, a ga-
rantia oferecida, desde que aceita pelo Município e cujos valores sejam 
compatíveis com o orçamento de obras e serviços garantidos.
Art. 7º É proibido o desmembramento de lotes, exceto para unificação aos 
lotes confinantes, respeitada a área mínima prevista na Lei Municipal nº 
13.691 de 25 de novembro de 2005, Plano Diretor do Município de São 
Carlos. 
Art. 8º Toda edificação a ser erigida no loteamento “JARDIM DO BOSQUE” 
deverá contar com projeto devidamente elaborado por profissional cre-
denciado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA e 
previamente aprovado na Prefeitura Municipal de São Carlos, nos termos 
da legislação edilícia, urbanística e ambiental vigente.
Art. 9º Fica vedada a execução de quaisquer edificações, mesmo a título 
precário, com qualidade e acabamento em tábuas, latas, taipa ou outros 
que não aqueles em alvenaria ou sistemas construtivos alternativos.
Parágrafo único. Os sistemas construtivos alternativos deverão ser pro-
jetados e executados por empresas especializadas, devendo os projetos 
serem previamente aprovados pela Prefeitura Municipal de São Carlos e 
compatíveis com as condições do loteamento. 
Art. 10. As empreendedoras obrigam-se a entregar à Prefeitura Municipal 
de São Carlos, juntamente com o registro do loteamento junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis local, a matrícula individualizada de cada área pú-
blica, ou seja, das áreas destinadas ao sistema viário, áreas verdes, áreas de 
lazer e áreas de uso institucional.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 17 de novembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 583
DE 16 DE nOvEmbRO DE 2011

INTEGRA MEMBROS AO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AM-
BIENTE - COMDEMA

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, em especial as que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal nº 10.664, de 2 de agosto de 1993, e alterações posteriores, e tendo 
em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 6.727/02, 
DECRETA
Art. 1º Ficam integrados, ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente - COMDEMA, constituído pelo Decreto Municipal nº 2, de 4 de ja-
neiro de 2011, os senhores LUCIANO ELSIONOR LOPES e ADRIANA MA-
RIA ZALLA GATOJO RODRIGUES PIRES, como membros titular e suplente, 
respectivamente, representantes da Universidade Federal de São Carlos 
- UFSCar, em substituição a Maria da Graça Gama Melão e Ana Marta Ri-
beiro Machado.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de novembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 584
DE 16 DE nOvEmbRO DE 2011

INTEGRA MEMBROS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO-
RIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO – FUNDEB
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, em especial as previstas na Lei Municipal nº 14.091, 
de 17 de maio de 2007 e alterações posteriores, e tendo em vista o que 
consta no processo protocolado sob o nº 4.280/07.
DECRETA
Art. 1º Ficam integrados, ao Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e De Valorização dos Profis-
sionais de Educação – FUNDEB, constituído pelo Decreto nº 110, de 8 de 
março de 2010, ADRIANA APARECIDA DA SILVA e FERNANDO LARAGNOUT 
DE OLIVEIRA, como membros titular e suplente, respectivamente, repre-
sentantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te  - CMDCA, em substituição a Leila Cristina de Almeida Vicentini e Araci 
de Campos Formigoni.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de novembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

COmUnICADO
A edição impressa n.º 377 do Diário Oficial do Município circulou com o mês  e 
dia correto na capa (17 de novembro de 2011) e equivocado no miolo da edição 
(17 de outubro de 2011). Comunicamos que o correto é Quinta-feira, 17 de no-
vembro de 2011. Assim que o erro foi detectado, a versão on-line foi corrigida.
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ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 585
DE 17 DE nOvEmbRO DE 2011

INTEGRA MEMBRO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 13.166, de 18 de 
junho de 2003, e tendo em vista o que consta do processo protocolado 
sob n° 17.521/02,
DECRETA
Art. 1º Fica integrada ao Conselho Municipal de Educação, constituído 
pelo Decreto nº 111, de 8 de março de 2010, a senhora MÁRCIA REGINA 
AGUIAR, como membro titular, representando a Sociedade Civil  - Região 
5, em substituição à Vivien Monzani Fonseca.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 17 de novembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 586
DE 18 DE nOvEmbRO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de 
São Carlos, no valor de R$ 7.400,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-
cesso administrativo nº 33.380/11, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de 
dezembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixa-
da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor 
de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), suplementar às seguintes 
dotações do orçamento vigente:

ÓRgãO
CATEgORIA 
ECONôMICA

FONTE DE 
RECURSO

FUNCIONAl PROgRAMÁTICA
SUPlEMENTAçãO

R$

09.02.00 3.3.50.43 001 08.244.0021.2.022 5.000,00

09.02.00 4.4.50.42 001 08.244.0021.2.022 2.400,00

TOTAL 7.400,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo 
codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.

ÓRgãO
CATEgORIA 
ECONôMICA

FONTE DE 
RECURSO

FUNCIONAl PROgRAMÁTICA
ANUlAçãO

R$

15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 7.400,00

TOTAL 7.400,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 587
DE 18 DE nOvEmbRO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de 
Educação, no valor de R$ 25.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-
cesso administrativo nº 33.379/11, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de 
dezembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixa-
da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor 
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), suplementar à seguinte dotação 
do orçamento vigente:

ÓRgãO
CATEgORIA 
ECONôMICA

FONTE DE 
RECURSO

FUNCIONAl PROgRAMÁTICA
SUPlEMENTAçãO

R$

12.03.00 4.4.90.61 001 12.365.0030.1.010 25.000,00

TOTAL 25.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo 
codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.

ÓRgãO
CATEgORIA 
ECONôMICA

FONTE DE 
RECURSO

FUNCIONAl PROgRAMÁTICA
ANUlAçãO

R$

12.03.00 3.3.90.30 001 12.365.0030.2.042 25.000,00

TOTAL 25.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 588
DE 18 DE nOvEmbRO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de 
Comunicação, no valor de R$ 200.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-
cesso administrativo nº 33.383/11, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de 
dezembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixa-
da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), suplementar à seguinte dotação do 
orçamento vigente:

ÓRgãO
CATEgORIA 
ECONôMICA

FONTE DE 
RECURSO

FUNCIONAl PROgRAMÁTICA
SUPlEMENTAçãO

R$

10.01.00 3.3.90.39 001 04.131.0026.2.035 200.000,00

TOTAL 200.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo 
codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.

ÓRgãO
CATEgORIA 
ECONôMICA

FONTE DE 
RECURSO

FUNCIONAl PROgRAMÁTICA
ANUlAçãO

R$

17.01.00 4.4.90.61 001 15.451.0051.1.015 200.000,00

TOTAL 200.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIAS

PORTARIA nº 573
DE 16 DE nOvEmbRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 32.576/11, resolve,
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Concurso 
Público para o emprego de Agente Educacional I – área Desenvolvimento 
Infantil, composta pelos servidores: Alessandra Marques da Cunha, Cibe-
le Maria Colautti, Vanessa Cristina Paulino, Dalila Teixeira Lopes e Luciana 
Gobato Pedrosa.
São Carlos, 16 de novembro de 2011. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 574
DE 16 DE nOvEmbRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 32.573/11, resolve,
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Processo 
Seletivo para o emprego de Agente Comunitário de Saúde, composta pe-
los membros: Eduardo Santini, Fernanda Gonçalves Duvra Salomão, Flávia 
Denise Floriano Pereira de Souza, Luciana Gobato Pedrosa, Savana Piove-
san Ribeiro e Marcus Vinicius Franzin Bizzarro.
São Carlos, 16 de novembro de 2011. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 575
DE 16 DE nOvEmbRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo Decreto nº 37, 
de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta do processo adminis-
trativo protocolado sob o nº 23.309/11, resolve
AUTORIZAR
o afastamento da servidora MARIA SALETE SILVÉRIO PIRES, ocupante do 
emprego de Fisioterapeuta, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no 
período de 1º de fevereiro de 2012 a 28 de fevereiro de 2013, para tratar 
de assuntos de natureza particular, com prejuízo de seus vencimentos e 
demais vantagens.
São Carlos, 16 de novembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 576
DE 17 DE nOvEmbRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 662/09, resolve
DESIGNAR 
o servidor GIULIANO APARECIDO ROMANHOLO, Chefe da Divisão de Ma-
nutenção Viária, para substituir TIAGO MENDES FARIA, Diretor do Departa-
mento de Manutenção Viária da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 
no período de 21 de novembro a 10 de dezembro de 2011, em virtude de 
férias regulamentares do titular, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 17 de novembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 577
DE 18 DE nOvEmbRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 33.143/11, resolve,
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Concur-
so Público para os empregos de Professor – área de História, Professor III 
– área Libras e Professor – área Música, composta pelos servidores: Ales-
sandra Marques da Cunha, Cibele Maria Colautti, Vanessa Cristina Paulino, 
Dalila Teixeira Lopes e Luciana Gobato Pedrosa.
São Carlos, 18 de novembro de 2011. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 578
DE 18 DE nOvEmbRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 33.139/11, resolve,
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Concurso 
Público para os empregos de Almoxarife, Auxiliar Odontológico, Fiscal de 
Serviços Públicos, Fiscal Sanitário, Intérprete de Libras e Técnico em Se-
gurança do Trabalho, composta pelos membros: André Luiz dos Santos, 
Dalila Teixeira Lopes, Eduardo Santini, Fernanda Gonçalves Duvra Salo-
mão, Fernando Mazzeo Grande, Luciana Gobato Pedrosa, Marcus Vinicius 
Franzin Bizzarro, Rogério Alexandre de Almeida e Savana Piovesan Ribeiro.
São Carlos, 18 de novembro de 2011. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 579
DE 18 DE nOvEmbRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 33.147/11, resolve
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Concurso 
Público para os empregos de Eletricista e Operador de Máquinas, com-
posta pelos servidores: Flávia Denise Floriano Pereira de Souza, Luciana 
Gobato Pedrosa, Roselei Aparecido Françoso e Tiago Mendes Faria.
São Carlos, 18 de novembro de 2011. 
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OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 580
DE 18 DE nOvEmbRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 33.154/11, resolve
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Concurso 
Público para os empregos de Analista de Sistemas, Arquiteto, Contador, 
Engenheiro – área Civil, Engenheiro – área Elétrica e Engenheiro do Traba-
lho, composta pelos membros: Carlos Costa Jordão, Dalila Teixeira Lopes, 
Fernando Mazzeo Grande, Gerial Carlos Boni, Giuliano Aparecido Roma-
nholo, João Guilherme Mortati, José Alves Mey Neto, Lauriberto Borilli, 
Luciana Gobato Pedrosa e Rogério Alexandre de Almeida.
São Carlos, 18 de novembro de 2011. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 581
DE 18 DE nOvEmbRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 33.326/11, resolve
NOMEAR
Comissão de Sindicância composta pelos servidores Rafaela Cadeu de 
Souza, que a presidirá, Fulvio Temple de Moraes e Mário Henrique Dias 
Pelissari para apurar os fatos relatados no processo administrativo proto-
colado sob o nº 33.326/11.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ATO DO PREFEITO

COmUnICADO DE SUSPEnSÃO COnTRATUAL
Fica suspensa a execução do Contrato n°14/11, celebrado com a em-
presa SER EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, de acordo com as 
prerrogativas da Administração Pública Municipal Contratante conferi-
das pela Lei Federal n°8.666/93, e suas alterações posteriores, tendo em 
vista o procedimento administrativo instaurado nos autos do Processo 
n°27197/2010, para apuração das irregularidades ocorridas no decorrer 
do presente contrato, em razão da natureza do objeto contratado e dos 
fatos trazidos no referido processo, pelo período inicial de até 120 (cen-
to e vinte) dias a contar da data da publicação do presente comunicado, 
aguardando-se ordem posterior para retomada dos serviços, se for o caso. 
Publique-se.
São Carlos, 17 de novembro de 2011.
OSWALDO BAPTISTA DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

ATOS DAS SECRETARIAS

SECRETARIA mUnIC. DE HAbITAÇÃO E 
DESEnvOLvImEnTO URbAnO

ARQUIvAmEnTO DOS PROCESSOS ADmInISTRATIvOS
A Divisão de Análise e Avaliação de Projetos e a Divisão de Fiscalização 
informam o arquivamento dos processos administrativos abaixo relacio-
nados devido ao não atendimento e/ou manifestação dos interessados 
em relação às pendências para suas respectivas tramitações. 

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO
IDENTIFICAçãO DO 

IMÓvEl

DATA DA 
úlTIMA 

NOTIFICAçãO

4864/2011 David Fugazza
Regularização de 

Projeto
01.10.376.027.001 13/04/11

18336/2001 KORTH RFID LTDA
Regularização de 

Projeto
01.10.248.006.001 12/11/10

30937/2010 Carlos Augusto Pera
Regularização de 

Projeto
01.16.030.028.001 13/09/11

14077/2010
José Geraldo 

Machado
Regularização de 

Projeto
01.20.159.051.001 22/12/10

81647/1994
Marcia Maria Galista 

Rosa
Habite-se 01.14.108.005.001 10/06/10

500/2011
Laudevina 

Formigoni Piovesan
Regularização de 

Projeto
01.01.053.009.001 26/07/11

12103/2005
Edson Francisco 

Fernandes
Habite-se 01.13.150.360.001 24/03/11

31212/2010 Jose Munhoz
Regularização de 

Projeto
01.14.071.068.001 14/04/11

7823/1987
Celso Carlos 
Gargarella

Habite-se 01.04.150.027.002 29/07/11

16671/2010
Mário Sérgio 

Brinhamo
Regularização de 

Projeto
01.14.028.083.001 28/07/11

31071/2010
Raquel Ortega 

Pelosi
Cópia de Projeto 01.08.233.026.001 17/05/11

13392/1987
Armelindo Alves de 

Fátima
Habite-se 01.16.041.003.002 30/08/11

1300/199 Roseimere de Mello
Regularização de 

Projeto
01.03.046.003.001 04/12/11

10797/2008
Osvaldo Belo 

Cardoso
Regularização de 

Projeto
01.13.037.011.001 07/06/11

18682/2009
Marimercia 

Aparecida Ruiz
Regularização de 

Projeto
01.04.204.073.001 08/12/10

80683/1997 Antonio Carneiro Habite-se 01.15.083.007.002 22/06/11

10789/2001 Nives Barone Pinto
Regularização de 

Projeto e Habite-se
01.04.184.027.002 16/05/11

31234/2010
Nabor de Souza 

Araujo Junior
Regularização de 

Projeto e Habite-se
01.04.238.025.001 31/05/11

36327/2010 Wilson de Lima
Regularização de 

Projeto e Habite-se
01.10.196.007.001 28/06/11

34637/2010
Hugo Armando 

Costanzo
Habite-se 01.02.077.007.001 06/06/11

30421/2009
Ilton Roberto 

Pratavieira
Regularização de 

Projeto
01.19.089.021.001 23/05/11

2586/2011
Janio Cesar Vieira 

Silva
Habite-se 01.16.238.001.001 28/08/11

32887/2010 Jose Nasser
Regularização de 

Projeto
01.03.018.022.001 22/12/10

27793/2008 Juliana Pazelli Balau Habite-se 01.13.190.009.001 29/03/11

255/2009
Thiago Honorio 

Maia
Habite-se 01.13.320.015.001 18/05/11

7150/2003
Emerson Ferreira 

Domingues
Regularização de 

Projeto e Habite-se
01.19.226.024.001 14/02/11

24150/2009
Francisca Janaina 
Araujo Carneiro

Regularização de 
Projeto

01.06.206.005.001 12/11/10

13116/2008 Valdir Cassão Habite-se 01.07.071.018.001 28/06/11

1719/2005 Antonio Lopes Filho
Regularização de 

Projeto e Habite-se
01.10.121.009.002 01/07/11

51309/1997
Mauro Rodinei 

Zangotti
Habite-se 01.08.090.020.001 03/08/11

24314/2010
Vanlerço Aparecido 

Moreno Perea
Habite-se 01.04.247.007.001 25/04/11

7614/2003
Dulcilei Aparecida 

Silva e Silva
Habite-se 01.11.016.008.001 13/07/11

6415/2006 Tiago Blanco Habite-se 01.14.013.014.001 01/08/11

20616/2011 Cristina da Silva 
Regularização de 

Projeto e Habite-se
01.10.092.040.001 29/08/11

23547/2009
Edmar Aparecido 

da Silva
Habite-se 01.20.068.017.001 07/01/09

Os interessados deverão recolher a taxa de expediente para retoma-
da da tramitação destes processos. Em cumprimento a Lei Municipal 
nº6910/1972, os proprietários/possuidores e seus profissionais ficam no-
tificados de embargo das respectivas construções sem a prévia aprovação, 
com efeito de não se beneficiarem da Lei Municipal nº.12.962/2002 e suas 
alterações.
São Carlos, 16 de novembro de 2011
ALBERTO ENGELBRECHT
Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano

SECRETARIA mUnICPAL DE FAZEnDA
COmUnICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 
9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial 
aos Partidos Políticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Em-
presariais, que recebeu do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
COMBATE A FOME, as seguintes importâncias:
- R$ 9.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PACI;
- R$ 18.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PBFI;
São Carlos, 17 de novembro de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

SECRETARIA mUnICIPAL DE TRAnSPORTE E TRÂnSITO
EDITAL DE CHAmAmEnTO PÚbLICO PARA SERvIÇO 

ESPECIAL DE TRAnSPORTE InDIvIDUAL DE 
PASSAGEIROS Em vEÍCULOS DE ALUGUEL – 

TÁXI ADAPTADOS
O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, 
pessoa jurídica de direito público interno, com Paço Municipal na Rua 
Episcopal, nº 1575 – Centro, inscrito no CNPJ sob nº 45.358.249/0001-01, 
torna público para conhecimento dos interessados a Chamada Público 
para permissão de alvará para exploração de serviço especial de Transpor-
te Individual de passageiros em veículos de aluguel – táxi adaptados, sob 
as condições previstas neste Edital que se rege pela Lei Municipal nº 14123 
de 11 de julho de 2007, e alterações posteriores, Lei nº 15.572, de 15 de 
dezembro de 2010 e Decreto nº 80, de 16 de março de 2011.
1 – DO OBJETO 
O presente procedimento destina-se à concessão de 03 (três) permissões 
de alvará para exploração de serviço especial de transporte Individual de 
passageiros em veículos de aluguel – táxis adaptados para o ponto de táxi 
adaptado do Hospital Escola Municipal “Prof. Dr. Horácio Carlos Panepuc-
ci”.
2 – RECEBIMENTO DAS INCRIÇÕES
As inscrições serão recebidas no período de 21 de novembro de 2011 a 
21 de dezembro de 2011, no horário das 8 às 16 horas, de segunda-feira 
à sexta-feira, no Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito, localizado na Rua Conde do Pinhal, nº 2029 – Centro, 
apresentar os documentos adiante referidos.
3 – DOCUMENTAÇÃO
Os interessados deverão retirar, preencher e devolver o modelo de pro-
posta técnica, constante do Anexo I deste Edital, na Secretaria Municipal 
de Transporte e Trânsito, apresentando os seguintes documentos:
3.1. cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação, categoria B (com 
devido exame psicotécnico), C, D ou E;
3.2. comprovante de residência no Município há pelo menos dois anos, 
resguardando o direito adquirido; 
3.3. atestado de antecedentes, com data de emissão inferior a trinta dias 
da inscrição;
3.4. atestado negativo de antecedentes do Prontuário Geral Único expedi-
do pela CIRETRAN, com data inferior a trinta dias da inscrição;
3.5. cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV 
em nome do interessado, indicando o registro do veículo no Município 
de São Carlos, ou apresentar projeto do veículo a ser utilizado no serviço 
conforme art. 15 do Decreto nº. 80 de 16 de março de 2011.
3.6. certificado de propriedade do veículo nos casos de veículos adquiri-
dos por meio do sistema “leasing”, constando o nome do permissionário, o 
exercício do licenciamento, devendo estar obrigatoriamente registrado na 
CIRETRAN do Município de São Carlos na categoria de “Aluguel” e que será 
vinculado ao “Alvará de Licença para Atividade de Taxista”; 
3.7. cópia do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
3.8. certidão negativa da Fazenda Municipal;
3.9. inscrição no Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; 
3.10. atestado de saúde física e mental, fornecido por órgão municipal de 
saúde;
3.11. comprovante do pagamento da contribuição sindical anual, nos 
termos da Portaria nº 488, de 23 de novembro de 2005, do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
4 – DA CLASSIFICAÇÃO
4.1. A classificação far-se-á pelo critério da contagem de pontos acumula-
dos de acordo com a proposta técnica apresentada.
4.2. Serão classificados em ordem decrescente de pontuação, sendo que o 
primeiro classificado corresponde a maior pontuação obtida, e assim su-
cessivamente para os demais classificados.
4.3. Os pontos obtidos na proposta técnica têm caráter exclusivamente 
classificatório, não sendo esses eliminatórios.
4.4. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito terá o prazo de dez 
dias para analisar as propostas e contagem dos pontos.
4.5 Os pontos serão atribuídos considerando:
I – Ano de Fabricação do Veículo – (F1).

ITEM ANO DE FABRICAçãO PONTOS

A 2003 3

B 2004 4

C 2005 5

D 2006 6

E 2007 7

F 2008 8

G 2009 10

H 2010 15

I Zero KM 20

II – Equipamentos de conforto e/ou segurança do Veículo – (F2): 

ITEM CARACTERÍSTICAS PONTOS

A Capacidade para cadeirantes 2 por cadeirante

B Air-Bag Motorista 3

ITEM CARACTERÍSTICAS PONTOS

C Ar Condicionado 4

D Freios com sistema ABS 4

E Air-Bag Duplo (motorista e passageiro) 5

F Porta Malas com 400 litros ou mais 6
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ITEM CARACTERÍSTICAS PONTOS

G Air-Bag Duplo Frontal e Air-Bag Laterais 8

III – Tempo de habilitação – (F3): 

ITEM TEMPO DE HABIlITAçãO PONTOS

A ATÉ 12 MESES 2

B 13 A 24 MESES 3

C 25 A 60 MESES 4

D 61 A 100 MESES 6

E 101 A 150 MESES 8

F 151 OU MAIS MESES 10

IV – Tempo Efetivo no exercício da Atividade como Colaborador de taxista 
no Município de São Carlos (F4):

ITEM EXERCÍCIO DA ATIvIDADE – COlABORADOR PONTOS

A ATÉ 12 MESES 2

B 13 A 24 MESES 4

C 25 A 48 MESES 6

D 49 A 60 OU MAIS MESES 8

4.5.1. A não apresentação de documento previsto no item IV, não implica-
rá a desclassificação do vencedor.
4.5.2. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito determinará o índi-
ce técnico, de cada participante habilitado, mediante o somatório de sua 
pontuação técnica referente a respectiva vaga.
4.5.3. Em caso de identificar divergência durante a atribuição de pontos 
será considerado o tempo comprovado pela entidade gestora.
4.5.4. Os fatores da pontuação técnica serão somados e usados como cri-
tério de classificação final de acordo com a fórmula Pontuação Técnica (PT) 
= F1 + F2 + F3 + F4.
4.5.5. Todos os fatores deverão ser acompanhados de documentos com-
probatórios.
4.5.6. Será julgada vencedora, a proposta que obtiver a maior pontuação 
técnica (PT) para a vaga na qual ocorre, considerando critérios estabeleci-
dos neste Edital.
4.5.7. Em caso de empate no resultado final, aplicar-se-á para o critério de 
desempate, o disposto na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
e alterações posteriores – Estatuto do Idoso, para os participantes que se 
enquadrarem na condição prevista no artigo 1º da referida Lei.
4.5.8. Ocorrendo empate entre os demais concorrentes, far-se-á sorteio 
classificatório, com a presença destes.
5 – INÍCIO DAS ATIVIDADES
5.1. O permissionário habilitado deverá passar por treinamento e capaci-
tação promovida pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito em 
parcerias com entidades de representação das categorias dos deficientes 
físicos, idosos e taxistas, entre outras correlatas.
5.2. Se houver custos, estes serão custeados pelos permissionários parti-
cipantes.
5.3. Os vencedores terão o prazo máximo de noventa dias para iniciar as 
atividades a partir da data da publicação dos vencedores em Diário Oficial 
do Município.
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito poderá exigir outros 
documentos que julgarem necessários.
6.2 – Informações complementares serão prestadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Transporte e Trânsito, Departamento de Transporte, Divisão de 
Administração de Transporte Público, à Rua Conde do Pinhal, 2029 – Cen-
tro das 8 às 16 horas de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone 3307-7299.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito
ANEXO 1
MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA
Nº PROTOCOLO:___
Objeto: Serviço Especial de Transporte Individual de Passageiros em Veícu-
lo de Aluguel – Táxis Adaptados. 
Nome: ______, inscrito(a) no CPF/MF sob nº ___, portador(a) da cédula de 
identidade RG nº____, residente e domiciliado na cidade de São Carlos, Es-
tado de São Paulo na ___, nº__, bairro_, telefones:__, apresento a proposta 
técnica para concorrer a vaga de Serviço Especial de Transporte Individual 
de Passageiros em Veículos de Aluguel – Táxis Adaptados, e concordo com 
todas as normas contidas no Decreto Municipal n.º 80, de 16 de março 
de 2011, e nas Legislação pertinentes, conforme preenchimento abaixo:
•	 Item	1	–	Ano	de	fabricação	do	veículo:	__.
•	 Item	2	–	Equipamentos	de	conforto	e	segurança:
Capacidade para cadeirantes: ____
Ar Condicionado: (    ) Sim       (    ) Não
Air-bag motorista: (    ) Sim       (    ) Não
Air-bag duplo (motorista e passageiro): (    ) Sim       (    ) Não
Air-bag duplo frontal e air-bag laterais: (    ) Sim       (    ) Não
Freios com sistema ABS: (    ) Sim       (    ) Não
Porta malas com 400 litros ou mais: (    ) Sim       (    ) Não
•	 Item	3	–	O	tempo	da	minha	habilitação	é	(MARCAR	SOMENTE	
UMA DAS OPÇÕES ABAIXO):
a) até 12 meses (    );
b) de 13 a 24 meses (    );
c) de 25 a 60 meses (    );
d) de 61 a 100 meses (    );

e) de 101 a 150 meses (    );
f ) de 151 ou mais meses (    ).
•	 Item	4	–	O	tempo	no	exercício	da	atividade	é	(MARCAR	SO-
MENTE UMA DAS OPÇÕES ABAIXO):
até 12 meses (    );
de 13 a 24 meses (    );
de 25 a 48 meses (    );
de 49 a 60 ou mais meses (    ).
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES EM CONFORMIDADE COM O 
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 14.123/07, E ALTERAÇÕES POSTERIORES:
1. (   ) cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação, categoria B (com 
devido exame psicotécnico), C, D ou E; comprovando-se o tempo de habi-
litação por meio de cópia autenticada da Carteiria Nacional de Habilitação 
– CNH ou declaração original do DETRAN-SP
2. (   ) comprovante de residência no Município há pelo menos dois anos, 
resguardando o direito adquirido; 
3. (   ) atestado de antecedentes criminais emitido pelo fórum , com data de 
emissão inferior a 30 dias da inscrição;
4. (   ) atestado negativo de antecedentes do Prontuário Geral Único expe-
dido pela CIRETRAN, com data inferior a 30 dias da inscrição; (       )
5. (   ) cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV 
em nome do interessado, indicando o registro do veículo no Município 
de São Carlos;
6. (   ) certificado de propriedade do veículo nos casos de veículos adquiri-
dos por meio do sistema “leasing”, constando o nome do permissionário, o 
exercício do licenciamento, devendo estar obrigatoriamente registrado na 
CIRETRAN do Município de São Carlos na categoria de “Aluguel” e que será 
vinculado ao “Alvará de Licença para Atividade de Taxista”;
7. (   ) cópia do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
8. (   ) certidão negativa da Fazenda Municipal; 
9. (   ) inscrição no Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; 
10. (   ) atestado de saúde física e mental, fornecido por órgão municipal 
de saúde; 
11. (   ) comprovante do pagamento da contribuição sindical anual, nos 
termos da Portaria nº 488, de 23 de novembro de 2005, do Ministério do 
Trabalho e Emprego.
São Carlos, 
Assinatura
Reconhecer assinatura
Nome completo: 

ADm. DE mULTAS DE TRÂnSITO
RELAÇÃO DE nOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

RATIFICAnDO O QUE ESTAbELECE O ART. 282 
DO CóDIGO DE TRÂnSITO bRASILEIRO

PlACA IDENTAIT PlACA IDENTAIT PlACA IDENTAIT

AEW2000 Z480159763 DBV6953 N490108131 EIK6594 N490108478

ALY4959 N490108174 DBX5679 N490108374 EIK6612 N490108359

AMU0696 N490108162 DCD5935 Z480158727 EIK6762 N490108465

AVB1971 N490108367 DCK8177 N490108271 EIK6922 N490108473

BFN8516 N490108357 DCW4999 N490108470 EIK7010 N490108476

BGN7461 N490108227 DDA0572 N490108226 EIK7396 N490108086

BGO4743 Z480159482 DDC3062 N490108152 EIK7667 N490108319

BGV2298 N490108380 DDN5636 N490108369 EIK7745 Z480160009

BJF7933 N490108109 DDO8938 N490108224 EIK7745 Z480160010

BJH5070 Z480160301 DES8949 N490108099 EIK7773 N490108398

BJT3731 N490108337 DET3036 Z480160151 EIK7836 N490108480

BKN2294 N490108135 DEW2023 N490108250 EIK7877 N490108371

BKN3238 N490108307 DEY1695 Z480159240 EIK8482 N490108116

BKN3802 N490108247 DFI3200 N490108418 EIK8545 N490108121

BKN5593 N490108336 DFK4899 N490108163 EIK8546 N490108507

BKN5605 N490108365 DFO0984 Z480159530 EIK8564 Z480158732

BKN6547 Z480159736 DFP2529 N490108220 EIK8697 N490108452

BKN8601 Z480160018 DFW2960 Z480159480 EIK8951 N490108405

BKN8656 N490108259 DFX0411 N490108280 EIK8991 Z480160111

BKN9726 N490108185 DGC3503 N490108433 EIK9568 N490108466

BKP2301 N490108330 DGI3022 N490108110 EIN1222 N490108236

BLM1387 N490108339 DGI4120 N490108133 EIS1590 N490108265

BMH3170 Z480160260 DGI4984 N490108264 EIS3261 N490108214

BNC0500 N490108260 DGL7519 N490108343 EIV8708 N490108347

BND6245 N490108160 DIB5734 N490108087 EJU0313 N490108272

BOB4299 Z480159738 DIM4917 N490108097 ELI5545 N490108196

BOW8178 Z480159647 DIW3172 N490108492 ELZ7756 N490107974

BOW9802 N490108292 DIW3678 N490108368 EMJ3340 N490108420

BPJ2007 N490108190 DIW6030 N490108428 EMK6407 N490108093

BPY1233 Z480156948 DIW6370 N490108105 ENO2448 N490108139

BQI9939 N490108253 DIW6922 N490108249 ENO5912 N490108390

BQW5470 N490108187 DIW7490 N490108277 ENP0353 N490108408

BTM0663 N490108245 DIW7506 N490108438 ENP0512 N490108293

BTM5029 Z480159847 DIW7517 Z480160258 ENP0512 N490108364

BTM5226 Z480160261 DIW7583 N490108168 ENP0610 N490108313

BTM5340 Z480159764 DIW7640 Z480160201 ENP0790 Z480159848

BTM5527 Z480160059 DIX8585 N490108325 ENP0927 N490108308

PlACA IDENTAIT PlACA IDENTAIT PlACA IDENTAIT

BTM5537 Z480159762 DJH1785 N490108126 ENP1086 N490108426

BTM6779 N490108104 DKS3347 N490108212 ENP1227 N490108463

BTM7505 Z480158726 DKS6183 N490108464 ENP1430 N490108324

BTM8057 N490108118 DKS7406 N490108111 ENP1676 N490108316

BTM9475 Z480159850 DKV4961 N490108143 ENP1727 N490108499

BUH5367 N490108437 DKY0208 N490108494 ENP2276 N490108090

BUI2893 N490108146 DKZ6789 Z480159966 ENP2759 N490108454

BUI8402 N490108391 DLM7622 N490108482 ENY6694 N490108157

BUJ8199 N490108403 DMU8608 N490108176 ENY6830 Z480159396

BUR0031 Z480160302 DMU9467 Z480159645 EPF3133 N490108262

BVP8494 N490108221 DMW1043 N490108400 EPF3257 N490108385

BVQ8230 N490108200 DMX7291 N490108181 EPF3352 N490108508

BWQ4246 N490108332 DNE5386 N490108456 EPF3464 N490108348

BWR7057 Z480158763 DNE6101 N490108444 EPF3941 N490108151

BXT2718 N490108155 DNK1753 N490108114 EPF4175 N490108216

BYV4596 Z480160308 DNP5625 Z480158648 EPF4287 N490108349

BZR3000 N490108255 DNP5864 Z480159481 EPF4467 N490108122

BZT2028 N490108189 DNT7838 Z480160110 EPF4652 Z480159735

BZT2258 N490108230 DQC2402 N490108199 EPF4902 N490108107

CBS3579 N490108321 DQC3938 N490108503 EPF5192 N490108450

CBY6525 Z480156648 DQR4357 N490108285 EPF5444 N490108404

CBY7633 N490108184 DQR8021 N490108266 EPF5446 N490108177

CCE9391 Z480159761 DQX9988 N490108141 EPF5446 N490108300

CDB4779 N490108486 DQY5586 Z480159399 EPF5483 N490108358

CDU5927 Z480160304 DRM1502 N490108228 EPF5580 N490108341

CDU5927 Z480160305 DRN1084 N490108192 EPF5758 N490108169

CEN7200 Z480160254 DRR1177 Z480158762 EPH4292 N490108378

CFL8572 N490108340 DSB9081 N490108159 EPH4294 Z480158729

CFU1115 Z480160253 DSD8809 N490108218 EPM4931 N490108203

CFU3924 Z480159943 DSE1658 N490108158 EPS0806 N490108381

CFU4654 Z480160264 DSE2769 N490108167 EPS4641 Z480160307

CFU4844 N490108178 DSE3585 Z480160015 EPX0573 N490108145

CFU6027 N490108310 DSE4513 N490108495 EQC1595 N490108231

CFU6961 N490108376 DSE5031 N490108235 ERB6335 N490108427

CGB7889 N490108149 DSE5365 N490108318 ERD2035 N490108165

CGB8768 N490108354 DSE5435 N490108509 ERD2524 N490108295

CGS2296 N490108327 DSE5470 N490108278 ERD2875 N490108372

CHE3355 N490108215 DSE5557 N490108288 ERF3763 Z480158646

CHO6592 N490108360 DSE5898 N490108304 ERS8106 N490108440

CII3498 N490108083 DSE6209 N490108388 ERS8185 Z480160014

CIW0139 N490108322 DSL0341 N490108251 ERS8426 N490108223

CJX9896 N490108084 DSN7846 N490108350 ERS8426 N490108373

CKA4705 N490108412 DSS1553 N490108267 ERS9019 N490108244

CMD1626 N490108353 DTA3130 Z480156947 ERS9031 N490108484

CMQ6538 N490108505 DTD8381 Z480160113 ERS9094 N490108474

CMR8111 N490108127 DTW7246 N490108475 ERS9440 N490108453

CMX2250 N490108172 DUB0017 N490108441 ERS9600 N490108115

CND9959 Z480160262 DUK0842 N490108416 ERS9656 N490108432

CNP5262 Z480160016 DUK0892 N490108129 ERS9658 N490108430

CNP6657 N490108455 DUK1337 N490108213 ERS9658 N490108459

CNP6657 Z480156650 DUK1538 N490108207 ETD0443 N490108314

CNP8012 Z480160306 DUK1700 N490108394 ETD5731 N490108315

CNT6945 N490108411 DUK1844 N490108469 ETL5452 N490108123

COI1559 Z480159739 DUQ5326 Z480159831 ETL7243 N490108317

CPA7862 Z480158645 DUR7835 Z480159650 ETN8056 N490108153

CPI7228 N490108204 DUU3123 N490108088 ETV5000 N490108101

CPO1320 N490108275 DVD1688 N490108281 ETZ5312 N490108334

CPW7249 N490108191 DVD1688 N490108355 EUN7520 N490108142

CQO5265 N490108512 DVJ0173 N490108488 EVG3058 N490108397

CQT0618 N490108291 DVM0881 Z480159646 EVG3068 N490108273

CQT3683 Z480159765 DWE1790 N490108100 EVG3510 N490108085

CQT7125 Z480158650 DWH1062 Z480159947 EVG3515 N490108467

CQT8646 Z480160060 DWH2537 Z480159644 EVG3520 N490108342

CRK5661 N490108211 DWI6322 Z480160017 EVG3956 N490108312

CSD6907 Z480159849 DWJ2383 N490108282 EVG4083 N490108209

CSD7076 N490108243 DWO9318 Z480160252 EVG4131 N490108413

CSY0216 N490108112 DXF5083 N490108449 EVG4495 N490108242

CTC2891 Z480160257 DXF5159 N490108431 EVG4503 Z480160011

CTO1651 N490108410 DXF5326 N490108406 EVG4527 N490108407

CVA5252 Z480157428 DXF5548 Z480159660 EVG4530 N490108500

CVD0220 Z480160013 DXF5844 N490108468 EVG4644 N490108263

CVD6567 N490108335 DXF6013 N490108442 EVG4878 N490108446

CVP9011 N490108261 DXF6167 Z480160107 EVG4949 N490108311

CWO8087 N490108461 DXF6167 Z480160108 EVG4965 N490108443

CYF2245 N490108489 DXF6181 Z480158761 EVG5161 N490108460

CYF4204 N490108511 DXF6547 Z480159619 EVG5289 N490108269

CYF4280 Z480158136 DXF6664 Z480160255 EVG5603 N490108274

CYF6652 N490108401 DXF6711 N490108233 EVG5935 N490108246
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PlACA IDENTAIT PlACA IDENTAIT PlACA IDENTAIT

CYF6835 Z480156647 DXF6989 Z480158649 EVJ0055 N490108234

CYF7943 Z480156649 DXP0183 N490108389 EVP0077 N490108392

CYF8730 N490108144 DXR6386 N490108448 EVX4545 N490108128

CYI6998 N490108252 DXV7188 N490108092 EYR3197 N490108383

CYT1113 N490108254 DYJ0177 N490108032 EYR3229 N490108487

CYT8157 N490108377 DZH6597 N490108284 EYR3348 N490108417

CZI0318 N490108164 DZV8554 N490108237 EYR3375 N490108493

CZI0468 Z480159527 EAD5414 Z480160263 EYR3664 N490108241

CZI1122 N490108356 EAR4010 N490108320 EYR3677 N490108363

CZI1181 N490108287 EAR5834 N490108386 EYR3855 N490108445

CZI1275 N490108436 EAR6631 N490108222 EYR4217 N490108429

CZI1847 N490108338 EAR6660 N490108477 EYR4256 Z480160203

CZI1892 N490108434 EAR6857 Z480160012 EYR4305 N490108439

CZI2103 N490108351 EAR7355 N490108238 EYR4415 Z480160008

CZI3830 N490108485 EAR7670 N490108205 EYR6917 N490108091

CZI5056 N490108458 EAR7902 N490108202 EZH7236 N490108137

CZI5081 N490108206 EAR8226 Z480159648 FCL2312 N490108471

CZI5216 N490108425 EAY5698 N490108270 FFH2011 N490108323

CZI5532 N490108361 EDD9343 N490108472 FHS9911 N490108451

CZI6693 N490108276 EDD9594 N490108248 FHY0003 N490108328

CZI6956 N490108102 EDD9666 N490108462 FVL2202 N490108229

CZI7803 N490108421 EDD9850 N490108395 FWR0057 N490108498

CZI8084 Z480158730 EDK8898 N490108379 FWW3008 N490108232

CZI8580 N490108289 EDT6097 N490108125 GFF1505 N490108387

CZI8637 N490108113 EDV0239 N490108239 GNB2689 N490108138

CZI9066 Z480159525 EDV4466 N490108120 GOB2860 N490108305

CZI9455 N490108098 EDX0532 N490108219 GUD7688 N490108279

CZI9479 N490108497 EDX1012 N490108483 HDT1929 N490108501

CZI9832 N490108362 EDX1351 N490108147 HOL3182 Z480160109

CZI9853 Z480159242 EDX2474 Z480159397 HQS4834 N490108352

CZI9882 Z480160152 EEQ3753 N490108089 HQW5858 N490108375

CZM3780 N490108140 EEY8780 N490108326 HUM9700 N490108496

CZV3316 N490108491 EFX2131 N490108156 JVG1250 N490108106

CZX5956 N490108225 EFZ0086 N490108103 KAQ2757 N490108294

DAD0758 N490108399 EGB8011 Z480159643 KBK5626 N490108329

DAK7111 N490108414 EGL8481 N490108240 KET5066 Z480159766

DAQ5878 Z480159958 EGU8404 N490108286 KJK1954 N490108366

DBE4096 N490108124 EGU8404 N490108370 LAT2343 N490108217

DBI5786 Z480160259 EHE0695 N490108130 LPE2238 N490108396

DBJ8806 N490108188 EID8671 N490108424 MVY4568 N490108283

DBQ3048 N490108148 EIG8567 Z480160202 MWB7698 N490108096

DBV4756 N490108197 EIJ1134 N490108117 MXH5079 N490108290

ORDEm DE SERvIÇO SmS-002/11
DE 11 DE nOvEmbRO DE 2011

O Secretário Municipal de Saúde, DR. MARCUS VINICIUS FRANZIN BIZZAR-
RO, no uso de suas atribuições legais e, em especial, as que lhe são confe-
ridas pelo inciso I do artigo 18 da Lei Federal no. 8080, de 19 de setembro 
de 1990, pela Lei Municipal no. 10418, de 25 de abril de 1991 e alterações 
posteriores, Decreto 640 de 31/12/2008, Portaria n°498 de 26/09/2011, 
RESOLVE:
Art. 1º- Atribuir aos ocupantes de cargos de Administrações Regionais de 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde a função de autorizar os seguin-
tes documentos: Requisições de Compras, Requisições de Logística de 
Materiais e Medicamentos, Guias de Internações de pacientes em clínicas 
especializadas. 
Art. 2º- Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 
Dr. Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Secretário Municipal de Saúde

COnCURSOS PÚbLICOS E PROCESSOS SELETIvOS

COmUnICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, comunica que a publicação das Ins-
crições Deferidas do Processo Seletivo para contratação de Professor, em 
caráter temporário, prevista para 18/11/11, fica alterada para 22/11/11.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnvOCAÇÃO DE COnCURSO PÚbLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a compa-
recer a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente 
à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-
didato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 270

FUNÇÃO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO GERAL

NOME ClASSIFICAçãO

JONATAN DOS SANTOS DONATO ALVES 2

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnvOCAÇÃO DE COnCURSO PÚbLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, convoca os candidatos abaixo  a 
comparecerem a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto 
referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-
didato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 352
FUNÇÃO: MOTORISTA

NOME ClASSIFICAçãO

HELITON FERNANDES MILLAN 3

ANIVALDO PASTORI JUNIOR 4

EVANDRO LUIZ SARTORI 5

DANILO SENGLING DE CAMARGO 6

LAERCIO DA SILVA 7

DANIEL BARRETO MOURAO 8

ANILDO DOS SANTOS 9

PAULO SERGIO SCIASCIO 10

MOISES RODRIGO CIPRIANO 11

EDSON MARTINS NOGUEIRA 12

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnvOCAÇÃO DE COnCURSO PÚbLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a compa-
recer a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente 
à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-
didato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 227
FUNÇÃO: NUTRICIONISTA

NOME ClASSIFICAçãO

FERNANDA GRANDE 6

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnvOCAÇÃO DE COnCURSO PÚbLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a compa-
recer a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente 
à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-
didato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 262
FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR I

NOME ClASSIFICAçãO

LUCIANO MARTINS 22

Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo descrita, que só 
será admitida caso haja vaga por motivo de desistência ou não compare-
cimento de candidatos anteriormente convocados. 

NOME ClASSIFICAçãO

ALANA MARTINS MACHADO 23

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊnCIA DE CAnDIDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo dis-
criminado desistiu de assumir a vaga a ele destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 270
FUNÇÃO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO GERAL

NOME ClASSIFICAçãO

JOSÉ RENATO DO GUANOR 1

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊnCIA DE CAnDIDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata  abaixo dis-
criminada, desistiu de assumir a vaga a ela destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 369
FUNÇÃO: MÉDICO - ÁREA URGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR FIXO E MÓVEL 

NOME ClASSIFICAçãO

CAROLINA DIAZ PEDRAZZANI LEMOS 8

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COmUnICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas abaixo dis-
criminadas não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada 
no dia 10/11/11, ficando, portanto, desclassificadas da lista de habilitados 
do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 02/11 
PROFESSOR II

NOME ClASSIFICAçãO

ROSANGELA DE CASSIA CAMARINHO 48

SEILA DE CASSIA BIANCHIM 49

JUCELI APARECIDA LEME MUNDO 50

ANA PAULA NUCCI PIRES MONARETTI 51

VIVIANE APARECIDA PERUZZI 52

CAMILA SOARES PINHEIRO 53

PATRICIA FERNANDA ALONSO 54

VANESSA LUISA FERREIRA DE BRITO 55

JANE RAQUEL PEDRO 56

ROSANGELA APARECIDA CASTILHO 57

LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAES 58

SUSANA AGUIAR BARBOSA 59

LUZIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA 60

ROSMEIRE JOSIANE BARONE 61

FABIANA ANDREA VERGARA 62

ADRIANA APARECIDA LAZZARINI 63

CLAUDIANE MPMARIOTTO 64

JULIANA DE OLIVEIRA 65

LUCIANA CONCEICAO FRANCISCO GONCALVES 66

PRISCILA ANDRADE CORREA 67

PRISCILA CRISTIANI LOPES VIEIRA 68

ANTONIA DE FARIAS DURAES 69

PRISCILA BERTACINI DA SILVA BROGGIO 70

TALITA CAROLINE DE OLIV EIRA 71

ADRIANA ROSA DA SILVA 72

JAQUELINE DE GASPARI 73

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COmUnICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo dis-
criminados não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada 
no dia 10/11/11, ficando, portanto, desclassificados da lista de habilitados 
do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 01/11 
PROFESSOR I

NOME ClASSIFICAçãO

EDINALVA DE ALMEIDA MORETTI 30

EDUARDO XAVIER GONCALVES 31

ANTONIA MAGGIE FERREIRA DE CAMARGO 32

VANIA MARIA FRESCA 33

VANDA MARIA ROSA DO AMARAL 34
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LUCIANA DE KASSIA DOMINGOS DE ARRUDA SERRA 35

MARIA APARECIDA TINOS 36

APARECIDA LAMARA FELTRIN 37

ALINE AMELIA COLETTI 38

HELEN PAULA AMARAL 39

DINORA DE FATIMA LEVI GOLIAS 40

DAIANE ELEIZE DE SOUZA 41

LUCIANA DA SILVA CARETTI 42

PAMELA CRISTINE GASPAR FORNAZARI 43

ALINE TOMAZ DE AQUINO 44

JAQUELINE DE GASPARI 45

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COmUnICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que a Sra. Jane Heloísa Ama 
da Silva, habilitada na 21ª posição do Concurso Público nº 262 para o em-
prego de Auxiliar Administrativo Escolar I, foi convocada e compareceu 
em 11/11/2011, mas não retornou até a presente data para efetivação da 
contratação, ficando portanto desclassificada.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE PROCESSO SELETIvO PÚbLICO
A Secretaria Municipal de Administração de Pessoal torna público, por de-
terminação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. Duarte Filho, a 
abertura de inscrições para o Processo Seletivo para os empregos abaixo 
discriminados, a serem realizados por meio da “Fundação para o Vestibular 
da Universidade Estadual Paulista” Júlio de Mesquita Filho” - VUNESP.

I – DOS EMPREGOS E VAGAS

PROCESSO 
SElETIvO 

N.º
EMPREgO

JORNADA DE 
TRABAlHO*

vENCIMENTO 
+ AUXÍlIO 

AlIMENTAçãO **
PRé-REQUISITOS 

03
Agente Comunitário 

de Saúde
40 horas/semanais R$ 856,00

- Ensino 
fundamental 

completo

- Residir na área 
de abrangência 

para a qual 
está se 

candidatando, 
desde a data da 
publicação do 

presente edital.

* Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/
ou noturnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Ad-
ministração.
** Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimen-
to padrão por força da Lei 13771/06.

Número de Vagas do Agente Comunitário de Saúde por Área de Abran-
gência Regional

ÁREA DE ABRANgêNCIA REgIONAl*** vAgAS****

ÁREA 02 13

ÁREA 09 1

ÁREA 13 Cadastro Reserva

ÁREA 14 2

***O limite geográfico abrangido pelas áreas acima descritas, serão publi-
cadas até a data de início das inscrições.

****Tendo em vista que se encontra em validade Processo Seletivo Públi-
co regido pelo edital nº 02, a convocação de candidatos habilitados neste 
edital fica condicionada ao esgotamento do cadastro formado pelos can-

didatos aprovados e não convocados no Edital nº 02,  ou ao término da 
validade do referido processo seletivo.

II - DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS EMPREGOS

Agente Comunitário de Saúde: têm como atribuição o exercício de 
atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante 
ações domiciliares, comunitárias e na Unidade de Saúde, individuais ou 
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema 
Único de Saúde e sob supervisão do gestor municipal, nos termos da Lei 
Federal nº. 11350/06 e legislação correlata. 

III - DAS ATIVIDADES

1 - Agente Comunitário de Saúde
A descrição de famílias em base geográfica definida, a microárea;
Cadastro de todas as pessoas de sua microárea e manutenção dos cadas-
tros atualizados;
Acolhimento dos indivíduos e famílias, buscando a integração entre a 
equipe de saúde e a população adscrita à Unidade de Saúde;
Escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, pro-
porcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento 
do vínculo;
Utilização de técnicas de registro da informação, consolidação e análise 
de dados das atividades realizadas na Unidade de Saúde, domicílios e co-
munidade;
Utilização de Instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio cultural 
da comunidade;
Promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;
Registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimento, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
Participação nas atividades de planejamento e avaliação, em equipe, das 
ações de saúde realizadas no âmbito de adscrição da respectiva Unidade 
de Saúde;
Identificação de parceiros e recursos na comunidade que possam poten-
cializar ações intersetoriais com a equipe da Unidade de Saúde;
Estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas 
para a área da saúde;
Realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situ-
ações de risco à família, de acordo com o planejamento da equipe;
Orientações às famílias quanto à utilização dos serviços de saúde dispo-
níveis;
Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e 
outras políticas que promovam a qualidade de vida.

IV - DAS INSCRIÇÕES 

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 28/11/2011 às 16 horas 
de 02/01/2012 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site 
www.vunesp.com.br.

1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:

1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição 
das 10 horas de 28/11/2011 às  16 horas de 02/01/2012;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o can-
didato deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de ins-
crição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do 
item 2, deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite 
para encerramento das inscrições (02/01/2012). Atenção para o horário 
bancário.

1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, so-
mente deverá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
até a data limite do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.
com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do 
período de inscrições 02/01/2012. Caso seja detectado algum problema, 
o candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo tele-
fone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para verificar 
o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com 
a autenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamen-
to, referente à taxa de inscrição.
   1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 02/01/2012, a ficha 
de inscrição não estará mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em 
caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do perío-
do estabelecido de 28/11/2011 à 02/01/2012, ou por qualquer outro meio 
não especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição po-
derá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo espe-

cificados:

PROCESSO SElETIvO 
PúBlICO Nº

EMPREgO TAXA

03 Agente Comunitário de Saúde R$ 30,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos 
serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da 
taxa de inscrição.

2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a res-
pectiva compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será 
anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua 
efetivação dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá 
ser pago antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a 
maior ou em duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo 
alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso 
Público não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá 
sobre a Fundação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e 
pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na 
ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de ins-
crição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessi-
dades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, de-
verão obedecer ao procedimento descrito no subitem 3, item II.1 - Das 
Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, deste 
Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições es-
peciais para realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por 
estar com braço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de 
inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germai-
ne Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pesso-
almente ou via SEDEX, especificando: “Concurso PM de São Carlos”, nome 
completo, endereço, telefone e emprego em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabi-
lizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos 
de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transfe-
rência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com 
as exigências contidas no presente Edital, bem como pela responsabili-
dade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.

II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais

1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e 
nº 13.062 de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de clas-
sificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de 
necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades 
exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham sido 
habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações infe-
riores a 0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores 
a tal valor, ou seja, a cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da 
lista de habilitados na condição de portador de necessidades especiais.
2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do 
cargo são compatíveis com a deficiência de que é portador.
3. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no 
período de inscrição 28/11/2011 à 02/01/2012, encaminhar, por SEDEX, à 
Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – 
Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a 
especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, 
a solicitação de prova especial, ou de condições especiais para a realização 
das provas.
4. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina espe-
cializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade 
para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 
20/12/1999.
5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuida-
de visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução 
das atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de defi-
ciência, é obstativa à inscrição no Concurso.
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7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere a conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização 
das fases deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposen-
tadoria por invalidez.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.

V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas 
e o processamento do processo seletivo. A Comissão responsável pelo 
acompanhamento dos trabalhos será designada por portaria do Prefeito 
Municipal.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso pu-
blicado.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita 
das condições do processo seletivo estabelecidas neste Edital e Normas.
Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha definitiva de respostas ao final das provas;
usar de meios ilícitos na execução das provas.
Os Agentes Comunitários de Saúde deverão anualmente comprovar obri-
gatoriamente a sua residência na sua área de atuação, sob pena de resci-
são contratual.
A Administração pública poderá rescindir o contrato de trabalho dos 
Agentes Comunitários de Saúde, unilateralmente, na ocorrência de uma 
das seguintes hipóteses:
6.1 Prática de falta grave, dentre as enumeras no artigo 482 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho – CLT, apurado em procedimento no qual se 
assegure a ampla defesa e o contraditório;
6.2 Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
6.3 Necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despe-
sa, nos termos da Lei Complementar nº. 101 de 04/05/00;
6.4 Insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se 
assegure a ampla defesa e o contraditório.
6.5 No caso de Agente Comunitário de Saúde o contrato de trabalho pode-
rá ser também rescindido unilateralmente na hipótese de não atendimen-
to ao disposto no item 5, ou em função de apresentação de declaração 
falsa de residência.
Nos termos das Leis Municipais nº. 12.663 de 10/10/00 e nº. 13.062 de 
19/09/02, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a 
surgir durante a vigência deste processo, para os candidatos portadores 
de necessidades especiais, desde que aprovados. Considerar-se-á a re-
serva de vagas quando o número resultante do cálculo de 5% do total 
de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 (vinte) candidatos 
convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição de 
portador de necessidades especiais.
Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao 
conteúdo e a avaliação das provas.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº. 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não gera direito automático 
de contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir 
ocorrerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do 
processo seletivo, obedecendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos pú-
blicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Consti-
tuição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do jornal 
oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, impli-
cando, o não comparecimento, em desistência tácita da vaga.
Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em 
exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o 
desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contratado e a 

apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em do-
cumentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato 
do processo.
O Processo Seletivo terá validade de dois anos, contados da data da sua 
homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 
Administração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar 
pessoalmente ou através de procuração o seu endereço e outros dados 
cadastrais na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada 
para a realização do processo.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presen-
te Edital e são afixadas as Normas do processo na Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal.
 São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NORMAS DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA OS EMPREGOS DE:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

I - DA SELEÇÃO

A seleção constará das seguintes fases:
1ª Fase - Prova Objetiva: A prova versará sobre Português, Matemática e 
Conhecimentos Específicos; serão de caráter eliminatório e elaboradas de 
acordo com a especificidade de cada emprego. A prova objetiva terá peso 
1 (um). As questões serão de múltipla escolha e distribuídas conforme se-
gue:

EMPREgO PROvAS ITENS NÍvEl vAlOR
DATA DA 
PROvA 

OBJETIvA

Agente 
Comunitário de 

Saúde

Português 10

Ensino 

Fundamental 

completo

100 pontos 05/02/2012

Matemática 10

Conhecimentos 
Específicos

30

2ª Fase – Curso Introdutório de Formação Inicial: 

Esta fase será de caráter eliminatório e classificatório. Para realizar o curso 
de formação serão convocados os candidatos habilitados e melhor classi-
ficados na 1ª Fase - Prova Objetiva, da seguinte forma:
áreas com mais de 1 vaga – serão convocados os candidatos no limite de 
até 3 vezes o número de vagas definido para cada uma das áreas, mais os 
empatados na última nota considerada;
áreas com cadastro reserva ou com 1 vaga – serão convocados os candi-
datos habilitados até a 6ª (sexta) posição, mais os empatados na última 
nota considerada;

II - DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 05/02/2012, de 
acordo com a tabela apresentada no “item I – da Seleção” em locais e ho-
rários a serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial do 
Município de São Carlos e afixados na Secretaria Municipal de Administra-
ção e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 1575, Centro - São Carlos SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP 
– www.vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.sa-
ocarlos.sp.gov.br
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, 
ainda que autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
4 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o 
seu início.
5 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
6 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer 
equipamento eletrônico.
  7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a reali-
zação das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 

  8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompa-
nhamento de um fiscal.
  9 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de 
corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
    10 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas 
respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento 
válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá pro-
ceder em conformidade com as instruções especificadas na capa do Ca-
derno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição 
de Folha Definitiva de Respostas.
11 - As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá 
entregar ao fiscal a Folha de Resposta e o caderno de questões.
12 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-
se do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não 
levará o caderno de questões. 
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digi-
tal do candidato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o 
procedimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeter-
minado, por três vezes.
15 - Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.

III – DA REALIZAÇÃO DA 2ª FASE – CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO 
INICIAL

1. DA MATRÍCULA NO CURSO INTRODUTÓRIO E FORMAÇÃO INICIAL - 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

1.1. Os candidatos serão convocados para matrícula no Curso Introdutório 
de Formação Inicial em dias a serem comunicados por meio de publicação 
no Diário Oficial do Município.
1.1.1. O candidato que não formalizar a matrícula dentro do prazo estabe-
lecido será desclassificado e, conseqüentemente, eliminado do Processo 
Seletivo, podendo ser convocado outro candidato, obedecida a ordem de 
classificação e limite de vagas para o curso estabelecido no edital.
1.2. Para a matrícula no Curso Introdutório de Formação Inicial o candidato 
deverá apresentar:
1.2.1. cópia da carteira de identidade (RG), CIC e Certidão de Nascimento, 
Casamento ou de Termo de União Estável devidamente registrado em car-
tório, ou protocolo em caso de perda;
1.2.2. cópia autenticada do certificado de conclusão do ensino fundamen-
tal, ou documento original que comprove a conclusão do curso.
1.2.3. originais dos comprovantes de residência do mês de novembro de 
2011 e do mês referente à convocação para a 2ª fase (se o comprovante 
não estiver no nome do candidato, deverá ser anexado documento que 
comprove o vínculo).

2. DO DEFERIMENTO DA MATRÍCULA NO CURSO

2.1. Serão deferidas apenas as inscrições dos candidatos cuja documenta-
ção atenderem as exigências  estabelecidas no Edital do Processo Seletivo, 
bem como os pré-requisitos estabelecidos no item I – Dos empregos e 
Vagas, constante deste Edital. 
2.2. Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas serão desclas-
sificados do processo seletivo, podendo ser convocado outro candidato, 
obedecida a ordem de classificação e limite de vagas para o curso esta-
belecido no edital.

3. DO CURSO

3.1. Os candidatos serão convocados para a realização do Curso em dias, 
locais e horários a serem comunicados por meio de publicação no Diário 
Oficial do Município de São Carlos e afixados na Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal – – Rua Episcopal, nº 1575, Centro - São 
Carlos SP

3.2. O Curso de Formação Introdutório de Formação Inicial será ministrado 
no período noturno, de Segunda a Sexta, em horários a serem determina-
dos pela Administração.

3.3. O curso de Formação versará sobre conteúdos de organização dos ser-
viços de Saúde, com ênfase na vigilância à Saúde.

3.4. O candidato deverá se apresentar ao Curso em dias, locais e horários 
já divulgados anteriormente, munido de documento de identificação com 
foto, sem o qual não poderá participar do curso. 

DAS PROVAS DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL 

4.1 Serão realizadas provas objetivas dos conteúdos que compõem o Cur-
so, que serão elaboradas de acordo com a especificidade do emprego e 
com questões de múltipla escolha de 5 (cinco) alternativas.
4.2 As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos e terão caráter eliminatório.
4.3 Será considerado habilitado o candidato que acertar, no mínimo, 50% 
do total das questões que compõem a Prova Objetiva do Curso.
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4.4 O candidato será eliminado do Curso e, consequentemente, terá sua 
matrícula cancelada caso não atinja o mínimo de 95% de freqüência esta-
belecida para o curso ou se for comprovado durante a realização do curso 
irregularidade no atendimento aos pré-requisitos exigidos para o exercí-
cio da função.

IV – DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

A Prova Objetiva da 1ª fase será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. Serão considerados ha-
bilitados os candidatos que acertarem no mínimo 50% do total das ques-
tões da prova.
O Curso Introdutório de Formação Inicial será avaliado na escala de 0 
(zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. Será 
considerado habilitado o candidato que acertar, no mínimo, 50% das 
questões que compõem a Prova Objetiva do Curso.
O somatório das provas da 1ª e 2ª fase totalizará 200 (duzentos) pontos. 

V - CLASSIFICAÇÃO FINAL

A Nota Final dos candidatos será composta pela soma dos pontos obtidos 
na 1ª Fase - Prova Objetiva, somados aos pontos obtidos na 2ª Fase – Curso 
Introdutório de Formação Inicial.
Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da 
nota final, enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e 
outra especial (portadores de necessidades especiais).
Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como aposentado-
ria por invalidez.  
A Lista Especial dos aprovados será publicada no Diário Oficial do Muni-
cípio, em ordem alfabética, sendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a 
partir da data da publicação, para que os interessados se apresentem na 
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - Rua Episco-
pal, nº. 1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação da 
compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do empre-
go, por especialista da área de deficiência de cada candidato.
O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data 
do respectivo exame médico.
Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no 
prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá 
participar profissional indicado pelo candidato.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso 
da decisão proferida pela Junta Médica.
Serão republicadas as listas especiais, das quais serão excluídos os porta-
dores de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médi-
ca. A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
I - Tiver mais Idade
II - Obtiver o maior número de pontos em Conhecimentos Específicos
III - Obtiver o maior número de pontos em Matemática
IV - Obtiver o maior número de pontos em Português
V - Tiver o maior número de filhos 

VI – DOS RECURSOS 

1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, conta-
dos da data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, 
poderá interpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas eta-
pas do Processo Seletivo Público e da classificação final, devendo utilizar 
o campo próprio para interposição de recursos no endereço www.vunesp.
com.br, na página específica do Concurso Público, e seguir as instruções 
ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das 
etapas do Processo Seletivo, o candidato poderá participar condicional-
mente da etapa seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a to-
dos os candidatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifica-
ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-
tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada 
no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.
br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-
nais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edi-
tal não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não 
apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender 
às instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Con-
curso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qual-
quer outro meio além do previsto neste Capítulo.

8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

VII – DA CONTRATAÇÃO 

São requisitos para a contratação:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
1. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de 
Trabalho – C.L.T. obedecerá à ordem de Classificação Final dos candidatos 
e de acordo com as necessidades da Prefeitura, com prévia publicação de 
convocação no Diário Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias 
dos seguintes documentos:
3.1. Pré-requisitos previstos no inciso I do Edital do Processo Seletivo;
3.2. 2 fotos 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos com-
pletos;
3.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.

VIII – DO PROGRAMA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Português
Ortografia; separação de sílabas; acentuação gráfica; uso do S, 
SS, G, J, CH, X; leitura e compreensão de pequenos textos; con-
jugação de verbos regulares; linguagem formal e informal.  

Matemática
Operações e problemas com números inteiros, fracionários e de-
cimais. Medidas de comprimento, de superfície e de volume. Re-
gra de três simples. Problemas envolvendo raciocínio lógico.  

Conhecimentos Específicos
Conceito de Saúde.
Conceito e estratégias de Promoção de Saúde. 
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde.
Conceito de Comunidade e Controle Social.
Ferramentas de Trabalho do Agente Comunitário de Saúde: Entrevista e 
Visita Domiciliar.
Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos.
Conceito de Territorialização, de microárea e área de abrangência.
Conceito de Acolhimento.
Conceito de intersetorialidade.
Principais Indicadores de Saúde.
Medidas de Saneamento Básico.
Construção de Diagnóstico de Saúde da Comunidade.
O Agente Comunitário de Saúde e o acompanhamento da gestante e da 
criança.
O papel do Agente Comunitário de Saúde nas ações de controle da Den-
gue.
Estatuto da criança e do adolescente.
Estatuto do idoso.
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IX – CRONOGRAMA DE EVENTOS

28/11/11 ATé 02/01/2012 INSCRIçõES

05/02/2012 Realização da Prova Objetiva

07/02/2012 Publicação do gabarito

08 e 09/02/2012 Recursos contra o gabarito

24/02/2012
Publicação: da análise dos recursos contra o gabarito e das notas 

das Provas Objetivas

27 e 28/02/2012 Recursos contra as notas das provas objetivas

02/03/2012 Resultado dos recursos contra as notas das provas objetivas

A definir
Publicação da convocação para 2ª fase – Curso Introdutório de 

Formação Inicial 

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE COnCURSOS PÚbLICOS

A Secretaria Municipal de Administração de Pessoal torna público, por de-
terminação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. Duarte Filho, a 
abertura de inscrições para os Concursos Públicos para os empregos abai-
xo discriminados, a serem realizados por meio da Fundação para o Vesti-
bular da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - VUNESP.

I – DOS EMPREGOS E VAGAS

CONCURSO 
PúBlICO 

Nº
EMPREgO vAgAS

JORNADA 
DE 

TRABAlHO 
**

vENCIMENTO 
E AUXIlIO 

AlIMENTAçãO *
PRé-REQUISITOS

370
Agente Educacional I – 
área Desenvolvimento 

Infantil
10

40 horas 
semanais

R$ 1.013,00
Ensino médio 

completo

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimen-
to padrão por força da Lei 13771/06.
** Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/
ou noturnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Ad-
ministração.
*** A jornada de trabalho será definida de acordo com a necessidade da 
Administração.

I.1. Das Atribuições Gerais dos Empregos

Agente Educacional I - área Desenvolvimento Infantil: Prestar apoio ao di-
retor, aos professores e aos demais integrantes da equipe escolar; cuidar 
da segurança dos estudantes nas dependências e proximidades da Uni-
dade Escolar; observar e orientar a conduta dos estudantes e familiares 
no ambiente escola sobre regras e procedimentos, regimento escolar e 
cumprimento de horários; atender os estudantes nas suas necessidades; 
fazer contato com as famílias dos estudantes e atende-las quando neces-
sário; contribuir com o cuidado das crianças nas unidades de educação 
infantil durante as atividades e período de sono das mesmas; auxiliar os 
professores/educadores, quando for pertinente, nas atividades pedagó-
gicas; prestar apoio ao diretor, aos professores e aos demais integrantes 
da equipe escolar no acompanhamento do aluno com dificuldades nas 
habilidades básicas e monitorar e registrar informações sobre a saúde 
dos estudantes; contribuir com o professor no apoio aos estudantes que 
não apresentam autonomia nas atividades de locomoção, higiene, peda-
gógicas (uso de recursos), vestuário, banho e alimentação; monitorar o 
estudante com deficiência que faz uso do transporte adaptado: colaborar 
com cadastramento destes estudantes no transporte especial, colaborar 
na acomodação dos mesmos no ônibus adaptado, na cadeira de rodas e 
na sala de aula; monitorar e registrar informações e particularidades da 
saúde da criança e realizar contato com os responsáveis; auxiliar na orga-
nização do ambiente escolar; comunicar aos responsáveis a necessidade 
de manutenção predial.

II - DAS INSCRIÇÕES

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 21/11/2011 às 16 horas 
de 02/01/2012 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site 
www.vunesp.com.br .
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição 
das 10 horas de 21/11/2011 às 16 horas de 02/01/2012;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o can-
didato deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de ins-
crição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do 
item 2, deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite 
para encerramento das inscrições 02/01/2012. Atenção para o horário 
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bancário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, so-
mente deverá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
até a data limite do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.
com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do 
período de inscrições (02/01/2012). Caso seja detectado algum problema, 
o candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo tele-
fone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para verificar 
o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com 
a autenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamen-
to, referente à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 02/01/2012, a ficha de inscrição 
não estará mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em 
caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do perío-
do estabelecido de 21/11/2011 a 02/01/2012, ou por qualquer outro meio 
não especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição po-
derá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo espe-
cificados:

CONCURSO PúBlICO N.º EMPREgO TAXA

 370
 Agente Educacional – área 
Desenvolvimento Infantil

40,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos 
serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da 
taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a res-
pectiva compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será 
anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua 
efetivação dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá 
ser pago antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a 
maior ou em duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo 
alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso 
Público não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá 
sobre a Fundação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e 
pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na 
ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de ins-
crição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessi-
dades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, de-
verão obedecer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das 
Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, deste 
Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições es-
peciais para realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por 
estar com braço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de 
inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germai-
ne Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pesso-
almente ou via SEDEX, ou através do site www.vunesp.com.br, especifi-
cando o nome completo, endereço, telefone e área em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabi-
lizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos 
de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transfe-
rência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com 
as exigências contidas no presente Edital, bem como pela responsabili-
dade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.

II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais

1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e 
nº 13.062 de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de clas-
sificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de 
necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades 
exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham sido 
habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações infe-
riores a 0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores 
a tal valor, ou seja, a cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da 

lista de habilitados na condição de portador de necessidades especiais.
3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do 
cargo são compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no 
período de inscrição (21/11/2011 a 02/01/2012), encaminhar, por SEDEX, 
à Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – 
Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da sua prova;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a 
especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, 
a solicitação de prova especial, ou de condições especiais para a realização 
das provas.
5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina espe-
cializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade 
para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 
20/12/1999.
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuida-
de visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução 
das atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de defi-
ciência, é obstativa à inscrição no Concurso.
8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere a conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização 
das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposen-
tadoria por invalidez.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.

III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas e 
o processamento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanha-
mento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria do Pre-
feito Municipal.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso pu-
blicado.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita 
das condições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha definitiva de respostas ao final das provas;
usar de meios ilícitos na execução das provas.
Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 
19/09/02, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a 
surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos portadores 
de necessidades especiais, desde que aprovados. Considerar-se-á a re-
serva de vagas quando o número resultante do cálculo de 5% do total 
de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 (vinte) candidatos 
convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição de 
portador de necessidades especiais.
Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao 
conteúdo e a avaliação das provas.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático 
de contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir 
ocorrerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do 
concurso, obedecendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos pú-

blicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Consti-
tuição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do jornal 
oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, impli-
cando, o não comparecimento, em desistência tácita da vaga.
Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em 
exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o 
desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contratado e a 
apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em do-
cumentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato 
do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homolo-
gação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Adminis-
tração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar 
pessoalmente ou através de procuração o seu endereço e outros dados 
cadastrais na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada 
para a realização do concurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presen-
te Edital e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NORMAS DOS CONCURSOS PARA OS EMPREGOS DE:

AGENTE EDUCACIONAL I – ÁREA DESENVOLVIMENTO INFANTIL

I – DO CONCURSO

A presente norma rege o Concurso Público para o emprego Agente Educa-
cional I – área Desenvolvimento Infantil, vinculada ao Edital do Concurso 
Públicos n.º 370.

II - DA SELEÇÃO

A seleção constará da seguinte fase:

Primeira Fase – Prova Objetiva

A seleção constará de Prova Objetiva de caráter eliminatório. A prova para 
o emprego de Agente Educacional I – área Desenvolvimento Infantil ver-
sará sobre Português, Matemática e Conhecimentos Específicos e serão 
elaboradas de acordo com a especificidade do emprego. 

EMPREgO PROvAS ITENS vAlOR
DATA DA 
PROvA 

OBJETIvA

Agente Educacional I – área 
Desenvolvimento Infantil

Português 10

100 
pontos

05/02/2012Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

Segunda Fase - Curso Introdutório de Formação Inicial 

O Curso Introdutório de Formação Inicial será de caráter eliminatório e 
classificatório apenas para os candidatos habilitados na Prova Objetiva. O 
Curso Introdutório de Formação Inicial será elaborado de acordo com a 
especificidade do emprego, avaliado na escala de 0 a 100 pontos, e terá 
peso 1.  

III - DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 05/02/2012, de 
acordo com a tabela apresentada no “item II – da Seleção” em locais e ho-
rários a serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial do 
Município de São Carlos e afixados na Secretaria Municipal de Administra-
ção e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 1575, Centro - São Carlos SP.
1.1 Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na cidade de São 
Carlo, por qualquer motivo justificável, a Fundação VUNESP poderá aplicá-
las em municípios vizinhos.
1.2. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP - 
http://www.vunesp.com.br ou da Prefeitura Municipal de São Carlos.
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
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Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, 
ainda que autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
4 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o 
seu início.
5 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
6 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer 
equipamento eletrônico.
7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a reali-
zação das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompa-
nhamento de um fiscal.
9 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de 
corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
10 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas 
respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento 
válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá pro-
ceder em conformidade com as instruções especificadas na capa do Ca-
derno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição 
de Folha Definitiva de Respostas.
11 - As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá 
entregar ao fiscal a Folha de Resposta e o caderno de questões.
 12 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
 13 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-
se do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não 
poderá levar o caderno de questões.
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digi-
tal do candidato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o 
procedimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeter-
minado, por três vezes. 
 15 - Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.

IV – DA REALIZAÇÃO DA 2ª FASE – CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO 
INICIAL 

Os candidatos serão convocados para a realização do Curso em dias, locais 
e horários a serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial 
do Município de São Carlos e afixados na Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 1575, Centro - São Carlos SP. 
Os candidatos terão 2 (dois) dias úteis de prazo, para se matricularem no 
Curso Introdutório de Formação Inicial.
2.1. O candidato que não formalizar a matrícula dentro do prazo estabe-
lecido será desclassificado e, conseqüentemente, eliminado do Concurso 
Público, podendo ser convocado outro candidato, obedecida a ordem de 
classificação.
Documentos para inscrição no Curso Introdutório de Formação Inicial.
3.1. carteira de identidade
3.2. certificado de conclusão do ensino médio, autenticado;
      4. O Curso de Formação Específica será ministrado no período noturno, 
de Segunda a Sexta, em horários a serem determinados pela Administra-
ção.

Das Provas do Curso Introdutório de Formação Inicial 

5.1 Serão realizadas provas objetivas dos conteúdos que compõem o Cur-
so, que serão elaboradas de acordo com a especificidade do emprego e 
com questões de múltipla escolha de 5 (cinco) alternativas.
5.2 As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos e terão caráter eliminatório.
5.3 Será considerado habilitado o candidato que acertar, no mínimo, 50% 
do total das questões que compõem a Prova Objetiva do Curso.
5.4 O candidato será eliminado do Curso e, consequentemente, terá sua 
matrícula cancelada caso não atinja o mínimo de 95% de freqüência esta-
belecida para o curso ou se for comprovado durante a realização do curso 
irregularidade no atendimento aos pré-requisitos exigidos para o exercí-
cio da função.

V – DO JULGAMENTO DA PROVA 

A Prova Objetiva da 1ª fase será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. Serão considerados ha-
bilitados os candidatos que acertarem no mínimo 50% do total das ques-
tões da prova.
O Curso Introdutório de Formação Inicial será avaliado na escala de 0 
(zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. Será 
considerado habilitado o candidato que acertar, no mínimo, 50% das 
questões compõem a Prova Objetiva do Curso.

VI - CLASSIFICAÇÃO FINAL

A Nota Final dos candidatos será composta pela soma dos pontos obtidos 

na 1ª Fase - Prova Objetiva, somados aos pontos obtidos na 2ª Fase – Curso 
Introdutório de Formação Inicial.
Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da 
nota final, enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e 
outra especial (portadores de necessidades especiais).
Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como aposentado-
ria por invalidez.  
A Lista Especial dos aprovados será publicada no Diário Oficial do Muni-
cípio, em ordem alfabética, sendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a 
partir da data da publicação, para que os interessados se apresentem na 
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - Rua Episco-
pal, nº. 1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação da 
compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do empre-
go, por especialista da área de deficiência de cada candidato.
O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data 
do respectivo exame médico.
Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no 
prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá 
participar profissional indicado pelo candidato.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso 
da decisão proferida pela Junta Médica.
Serão republicadas as listas especiais, das quais serão excluídos os porta-
dores de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médi-
ca. A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
I - Tiver mais Idade
II - Obtiver o maior número de pontos em Conhecimentos Específicos
III - Obtiver o maior número de pontos em Português
IV - Tiver o maior número de filhos

VII – DOS RECURSOS 

1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, conta-
dos da data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, 
poderá interpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas 
do Concurso Público e da classificação final, devendo utilizar o campo pró-
prio para interposição de recursos no endereço www.vunesp.com.br, na 
página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das 
etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar condicional-
mente da etapa seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a to-
dos os candidatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifica-
ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-
tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada 
no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.
br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-
nais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edi-
tal não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não 
apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender 
às instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Con-
curso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qual-
quer outro meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

VIII – DA CONTRATAÇÃO 

São requisitos para a contratação:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante 
comprovação  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de 
Trabalho – C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candida-
tos e de acordo com as necessidades da Prefeitura, com prévia publicação 
de convocação no Diário Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias 
dos seguintes documentos:
3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 2 fotos 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;

3.7. PIS/PASEP;
 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos com-
pletos;
3.9. Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos, se for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.
3.14  Certidão de Antecedente Criminal.

IX – DO PROGRAMA

AGENTE EDUCACIONAL

Português: Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, 
antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Ortografia. 
Acentuação. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção-classificação e 
sentido que imprime às relações entre as orações. Colocação pronominal. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Matemática: Números inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e 
Divisores; Números Racionais: Operações e Propriedades. Números e 
Grandezas Proporcionais: Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Re-
gra de Três Simples e Composta; Porcentagem, Juros Simples; Equações 
e inequações de 1º grau; Equações de 2º Grau. Resolução de Problemas. 
Sistema de Medidas. Noções de Análise Combinatória e Probabilidade. 
Conceitos Básicos de Geometria, cálculo de área e cálculo de volume.

Conhecimentos Específicos: Noções de segurança escolar. Conhecimento 
empírico da psicologia da criança. Direito da criança. Noções de primeiros 
socorros. Noções básicas sobre drogas.

X – CRONOGRAMA DE EVENTOS

21/11/11 A 02/01/12 INSCRIçõES

05/02/2012 Realização da Prova Objetiva

07/02/2012 Publicação do gabarito

08 e 09/02/2012 Recursos contra o gabarito

24/02/2012
Publicação: da análise dos recursos contra o gabarito, do Resultado 

das Provas Objetivas, da Classificação Prévia.

27 e 28/02/2012 Recursos contra as notas das provas objetivas e classificação prévia

02/03/2012
Publicação: da análise dos recursos contra as notas das provas 

objetivas e classificação prévia, da classificação final.

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE COnCURSOS PÚbLICOS

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna pú-
blico, por determinação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. 
Duarte Filho, a abertura de inscrições para os Concursos Públicos para os 
empregos abaixo discriminados, a serem realizados por meio da Funda-
ção para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita 
Filho” - VUNESP.

I – Dos Empregos e Vagas

CONCURSO  
PúBlICO Nº

EMPREgO vAgAS

JORNADA 
DE 

TRABAlHO 
**

vENCIMENTO 
E AUXIlIO 

AlIMENTAçãO *
PRé-REQUISITOS

376 Almoxarife 1
40 horas 
semanais

R$ 1.337,00
Ensino Médio 

Completo

377
Auxiliar 

Odontológico
Cadastro 

reserva****
40 horas 
semanais

R$ 1.013,00

Ensino fundamental 
completo e Registro 

de inscrição 
de Auxiliar de 

Consultório Dentário 
no Conselho Regional 

de Odontologia do 
Estado de São Paulo

378
Fiscal 

Sanitário***
1

40 horas 
semanais

R$ 967,00

Ensino Médio 
completo e 

Carteira Nacional 
de Habilitação, 

categoria AB

379
Fiscal de 
Serviços 

Públicos***
1

40 horas 
semanais

R$ 967,00

Ensino Médio 
completo e 

Carteira Nacional 
de Habilitação, 

categoria AB
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380

Intérprete de 
Libras

(Tradutor/
Interprete da 
Libras/Língua 
Portuguesa/

Libras)

1
40 horas 
semanais

R$ 1.337,00

Ensino Médio 
e formação em 

Libras (cursos de 
educação profissional 

reconhecidos; 
cursos de extensão 

universitária; 
cursos de formação 

continuada 
promovidos por 

instituições de ensino 
superior e instituições 

credenciadas por 
Secretarias de 

Educação ou cursos 
de formação de 

tradutor e intérprete 
de Libras realizados 

por organizações 
da sociedade civil 

representativas 
da comunidade 

surda, desde que 
o certificado seja 
convalidado por 

uma das instituições 
de ensino superior 

ou secretaria de 
educação)

381
Técnico 

Segurança do 
Trabalho

2
40 horas 
semanais

R$ 1.337,00

Ensino Médio 
Completo, Curso 

Técnico em Segurança 
do Trabalho e Registro 

no Ministério do 
Trabalho.

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimen-
to padrão por força da Lei 13771/06.
** Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/
ou noturnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Ad-
ministração. A jornada de trabalho será definida de acordo com a necessi-
dade da Administração.
***Gratificação de Produtividade Fiscal, até o limite de 100% do salário 
padrão, concedida com base em sistema de pontuação estabelecidas pela 
Lei Municipal nº 12924 de 14/12/01.
   ****Tendo em vista que se encontra em validade concurso regido pelo 
edital nº 289, a convocação de candidatos habilitados neste edital para o 
emprego de Auxiliar Odontológico fica condicionada ao esgotamento do 
cadastro formado pelos candidatos aprovados e não convocados no edital 
mencionado ou ao término da validade do referido concurso.

I.1. Das Atribuições Gerais dos Empregos

Almoxarife - Receber materiais providenciando a guarda ordenada quan-
to à estocagem e identificação dos itens; separar os materiais a serem 
distribuídos aos requisitantes; verificar a posição do estoque, examinan-
do o volume de mercadoria e calculando as necessidades futuras para os 
pedidos de requisição; zelar pela conservação dos materiais estocados, 
providenciando as condições necessárias para armazenamento; expedir 
os relatórios de controle de estoque incluindo atestado de recebimento, 
boletim, saída de materiais e relatório de movimento do mês; efetuar 
inventários, utilizando procedimentos específicos e demais atividades 
correlatas. Operar sistemas computacionais (software) correlacionados 
à área.

AUXILIAR ODONTOLOGICO: Desenvolver em equipe ações de promoção e 
prevenção da Saúde Bucal; organizar o ambiente de trabalho, consideran-
do sua natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em saúde bucal; 
realizar rotinas referentes ao atendimento do usuário, conforme protocolo 
do serviço; adotar medidas de proteção e prevenção relacionadas ao tra-
balho odontológico; desenvolver ações de prevenção e controle das do-
enças bucais, voltadas para indivíduos, famílias e coletividades; organizar 
e executar atividades de fluorterapia e escovação supervisionada; orientar 
indivíduos, famílias e comunidade para o autocuidado em saúde bucal; 
reconhecer os indivíduos com sinais e sintomas de doenças bucais e enca-
minhar para o atendimento clínico; realizar ações de apoio ao atendimen-
to clínico em saúde bucal, interagindo com a equipe, usuários e seus fa-
miliares; realizar controle de infecção em odontologia; aplicar medidas de 
segurança, armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos 
e resíduos odontológicos; participar do levantamento das necessidades 
de saúde da comunidade; contribuir na realização de estudos epidemioló-
gicos em saúde bucal; registrar dados e analisar informações relacionadas 
ao controle administrativo em saúde bucal; utilizar recursos de informática 
aplicados em saúde bucal; realizar o acolhimento do usuário dos serviços 
de saúde bucal; instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; 
manipular materiais de uso odontológico; apoiar processos de educação 
permanente voltados para os Agentes Comunitários de Saúde e agentes 
de limpeza e acolher estudantes de graduação e pós-graduação em saúde 
bucal. Executar outras atividades de mesma natureza e nível de comple-
xidade.
FISCAL SANITÁRIO: Fiscalizar habitações e estabelecimentos comerciais, 
produtores, distribuidores e de prestação de serviços; fiscalizar piscinas 
de uso coletivo restrito, tais como: as de clubes, condomínio, escolas , as-
sociações, hotéis, motéis e congêneres; fiscalizar as condições sanitárias 
das instalações prediais de água e esgoto e da sua ligação à rede pública; 
fiscalizar estabelecimentos de serviços, tais como: barbearias, salões de 
beleza, casa de banho, estabelecimentos esportivos de ginástica, cultura 

física, natação e congêneres, asilos creches e similares; fiscalizar estabe-
lecimentos de ensino, hotéis, motéis e congêneres, clubes recreativos 
e similares, agencias funerárias, velório, necrotérios e cemitérios, no 
tocante as questões higiênico sanitárias; fiscalizar estabelecimentos que 
comercializem e distribuam gêneros alimentícios, bebidas e águas mine-
rais; fiscalizar estabelecimentos que fabriquem e/ou manipulem gêneros 
alimentícios; coletar e encaminhar para análise laboratorial alimentos 
e outros produtos para fins de controle; apreender alimentos e outros 
produtos que estejam em desacordo com a legislação sanitária vigente; 
efetuar interdição de produtos, embalagens e equipamentos em desacor-
do com a legislação sanitária vigente; efetuar interdição parcial ou total 
do estabelecimento fiscalizado; expedir autos de infração e termos de im-
posição de penalidade, com base na legislação sanitária vigente; executar 
e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com 
a equipe de Vigilância Epidemiológica, incluindo as de Atenção a Saúde 
do Trabalhador, de Controle de Zoonoses e do Meio Ambiente; cumprir 
e fazer cumprir a legislação sanitária federal, estadual e municipal em 
vigor; efetuar fiscalização com o objetivo de exercer o poder de polícia 
nas atividades de interesse da saúde coletiva e referente a relações de 
consumo, bem como seu efetivo controle por meio de vistorias de rotina 
ou programadas; executar outras atividades inerentes à área fiscal.

FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS: Vistorias, análises, pareceres em 
processos de aprovação e ou regularização de projetos de edificações, 
verificando e zelando pelo fiel cumprimento da legislação construtiva e 
urbanística em vigor no Município; Vistorias para finalidade de emissão 
de habite-se, revisão de IPTU, reclassificação e recadastramento de 
áreas construídas dos imóveis, verificação de denúncias; numeração de 
imóveis, verificação da acessibilidade; Vistorias ensejadas por determi-
nação judicial; Aplicação de multas, notificações, embargos, interdições, 
apreensão de mercadorias comercializadas sem autorização, fechamento 
de estabelecimentos; Vistorias, análises, pareceres em processos, ações, 
verificando e zelando pelo fiel cumprimento da legislação do Código de 
Posturas do Município e legislações correlatas – Limpeza de terrenos, 
verificação da construção de calçadas, licenciamento de estabeleci-
mentos, horário de funcionamento de estabelecimentos, verificação 
de perturbação do sossego, ocupação indevida de espaços públicos, 
controle de ambulantes, controle da exploração de comunicação visual 
e auditiva – placas, faixas, letreiros luminosos, outdoors entre outros; 
Execução de serviços internos para controle de processos e serviços 
administrativos em geral;Atendimento ao público para esclarecimentos, 
orientação e recebimento de denúncias;Plantões de serviços internos e 
externos inclusive em finais de semana e ou feriados;Pré-requisitos: Ensi-
no médio completo, Carta de motorista categorias A e B e possuir noções 
básicas de desenho e ser capaz de compreender projetos arquitetônicos 
e mapas.

INTÉRPRETE DE LIBRAS: (TRADUTOR/INTERPRETE DA LIBRAS/LÍNGUA 
PORTUGUESA/LIBRAS): Mediar a comunicação entre surdos e ouvin-
tes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, 
interpretando da Língua Portuguesa para LIBRAS e da LIBRAS para a 
língua Portuguesa, de maneira simultânea e consecutiva em repartições 
públicas, estabelecimentos de ensino, hospitais e outros; Apoiar o pla-
nejamento e o acompanhamento de atividades pedagógicas desenvol-
vidas com estudantes surdos, em parceria com os demais profissionais 
das Unidades de Ensino; Promover a comunicação entre usuários e não 
usuários da LIBRAS; Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua 
Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas 
nas instituições de ensino nos níveis infantil, fundamental, médio e supe-
rior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; Atuar nos 
processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos 
públicos; Apoiar o acesso aos serviços e às atividades-fim das instituições 
de ensino e repartições públicas; Prestar serviços em depoimentos em 
juízo, em órgãos administrativos ou policiais.

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO: Efetuar, sob orientação do 
Engenheiro do Trabalho, vistorias nas unidades da Prefeitura. Coletar e 
registrar dados e informações sobre condições de higiene e segurança 
do trabalho das unidades. Auxiliar na execução do plano de proteção à 
saúde física e mental dos servidores. Auxiliar na realização de inquéritos 
sanitários e ambientais. Auxiliar nos programas de educação sanitária 
visando à prevenção de doenças e de acidentes do trabalho. Fazer 
levantamentos estatísticos. Colaborar no treinamento de funcionários 
no que se refere à preservação e proteção à saúde. Colaborar na cam-
panha de prevenção de doenças e acidentes. Auxiliar na elaboração de 
relatórios de atividades e comunicados às unidades. Manter cadastro e 
análise estatística dos acidentes a fim de promover ações preventivas. 
Executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, 
ampliação,  reforma arranjos físicos com vistas à observância das medidas 
de segurança e higiene de trabalho, inclusive por terceiros. Encaminhar 
aos setores normas, regulamentos, documentação, resultados de análises 
e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros meios de 
divulgação para conhecimento e autodesenvolvimento do servidor. Indi-
car equipamentos de segurança e de proteção individual. Cooperar com 
atividades do meio ambiente, orientando quanto ao trabalho e destina-
ção dos resíduos industriais. Informar aos servidores e à instituição sobre 
as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na instituição, 
seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas e eliminação 
ou neutralização dos mesmos. Articular-se e colaborar com órgãos e 

entidades ligados à área de prevenção de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza e 
de nível de dificuldade.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 28/11/11 às 16 horas de 
02/01/12 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.
vunesp.com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição 
das 10 horas de 28/11/11 às 16 horas de 02/01/12;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o can-
didato deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de ins-
crição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do 
item 2, deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite 
para encerramento das inscrições (02/01/12). Atenção para o horário ban-
cário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, so-
mente deverá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
até a data limite do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.
com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do 
período de inscrições (02/01/12). Caso seja detectado algum problema, 
o candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo tele-
fone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para verificar 
o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com 
a autenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamen-
to, referente à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 02/01/12, a ficha de inscrição não 
estará mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em 
caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do perío-
do estabelecido de 28/11/11 a 02/01/12, ou por qualquer outro meio não 
especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição 
poderá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo 
especificados:

CONCURSO PúBlICO N.º EMPREgO TAXA

376 Almoxarife R$ 40,00

377 Auxiliar Odontológico R$ 30,00

378 Fiscal Sanitário R$ 40,00

379 Fiscal de Serviços Público R$ 40,00

380 Intérprete de Libras R$ 40,00

381 Técnico Segurança do Trabalho R$ 40,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos 
serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da 
taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a res-
pectiva compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será 
anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua 
efetivação dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá 
ser pago antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a 
maior ou em duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo 
alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso 
Público não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá 
sobre a Fundação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e 
pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na 
ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de ins-
crição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessi-
dades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, de-
verão obedecer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das 
Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, deste 
Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições es-
peciais para realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por 
estar com braço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de 
inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germai-
ne Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pesso-
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almente ou via SEDEX, ou através do site www.vunesp.com.br, especifi-
cando o nome completo, endereço, telefone e área em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabi-
lizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos 
de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transfe-
rência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com 
as exigências contidas no presente Edital, bem como pela responsabili-
dade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.

II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais

1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e 
nº 13.062 de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de clas-
sificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de 
necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades 
exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham sido 
habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações infe-
riores a 0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores 
a tal valor, ou seja, a cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da 
lista de habilitados na condição de portador de necessidades especiais.
3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do 
cargo são compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, 
no período de inscrição (28/11/11 a 02/01/12), encaminhar, por SEDEX, à 
Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – 
Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da sua prova;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a 
especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, 
a solicitação de prova especial, ou de condições especiais para a realização 
das provas.
5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina espe-
cializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade 
para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 
20/12/1999.
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuida-
de visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução 
das atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de defi-
ciência, é obstativa à inscrição no Concurso.
8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere a conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização 
das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposen-
tadoria por invalidez.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.

III – Das Disposições Gerais

Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas e 
o processamento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanha-
mento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria do Pre-
feito Municipal.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso pu-
blicado.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita 
das condições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha definitiva de respostas ao final das provas;
usar de meios ilícitos na execução das provas.
Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 
19/09/02, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a 
surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos portadores 
de necessidades especiais, desde que aprovados. Considerar-se-á a re-

serva de vagas quando o número resultante do cálculo de 5% do total 
de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 (vinte) candidatos 
convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição de 
portador de necessidades especiais.
Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao 
conteúdo e a avaliação das provas.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático 
de contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir 
ocorrerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do 
concurso, obedecendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos pú-
blicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Consti-
tuição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do jornal 
oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, impli-
cando, o não comparecimento, em desistência tácita da vaga.
Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em 
exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o 
desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contratado e a 
apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em do-
cumentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato 
do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homolo-
gação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Adminis-
tração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar 
pessoalmente ou através de procuração o seu endereço e outros dados 
cadastrais na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada 
para a realização do concurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presen-
te Edital e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NORMAS DOS CONCURSOS PARA OS EMPREGOS DE:

ALMOXARIFE, AUXILIAR ODONTOLÓGICO, FISCAL SANITÁRIO, FISCAL DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS, INTÉRPRETE DE LIBRAS E TÉCNICO SEGURANÇA DO 
TRABALHO

I – Do Concurso

 A presente norma rege os Concursos Públicos para os em-
pregos de Almoxarife, Auxiliar Odontológico, Fiscal Sanitário, Fiscal de 
Serviços Públicos, Intérprete de Libras e Técnico Segurança do Trabalho, 
vinculada ao Edital dos Concursos Públicos n.ºs 376 ao 381.

II - Da Seleção

A seleção constará da seguinte fase:

1. Primeira Fase – Prova Objetiva

A seleção constará de Prova Objetiva de caráter eliminatório. A prova para 
os empregos de Almoxarife, Auxiliar Odontológico, Fiscal Sanitário, Fiscal 
de Serviços Públicos, Intérprete de Libras e Técnico Segurança do Trabalho 
versará sobre Português, Matemática e Conhecimentos Específicos e serão 
elaboradas de acordo com a especificidade do emprego. 

EMPREgO PROvAS ITENS vAlOR
DATA DA PROvA 

OBJETIvA

Almoxarife

Português 10

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

Auxiliar Odontológico

Português 10

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

EMPREgO PROvAS ITENS vAlOR
DATA DA PROvA 

OBJETIvA

Fiscal Sanitário

Português 10

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

Fiscal de Serviços Públicos

Português 10

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

Intérprete de Libras

Português 10

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

Técnico Segurança do Trabalho

Português 10

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

III - Da Realização da Prova

III.1 – Da realização da Prova Objetiva
 1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 
04/03/12, de acordo com a tabela apresentada no “item II – da Seleção” em 
locais e horários a serem comunicados por meio de publicação no Jornal 
Oficial do Município de São Carlos e afixados na Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 1575, Centro - São 
Carlos SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Jornal Oficial do Município. 
2 - O cartão de convocação informando o local e horário da prova será 
encaminhado aos candidatos pelo correio. A comunicação feita ao candi-
dato através do correio não tem caráter oficial, é meramente informativa. 
Assim sendo, aquele que não receber o cartão deverá procurar a listagem 
afixada na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal ou 
acompanhar pelo jornal oficial do Município, a publicação do Edital de 
convocação para as provas. Poderá  também acompanhar na home page 
da VUNESP - http://www.vunesp.com.br ou da Prefeitura Municipal de São 
Carlos.
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, 
ainda que autenticadas.
4 - Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
5 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o 
seu início.
6 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
7 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer 
equipamento eletrônico.
8 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a reali-
zação das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
9 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompa-
nhamento de um fiscal.
10 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de 
corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
11 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas 
respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento 
válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá pro-
ceder em conformidade com as instruções especificadas na capa do Ca-
derno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição 
de Folha Definitiva de Respostas.
12 - As provas terão duração de 4 horas e ao terminar o candidato deverá 
entregar ao fiscal a Folha Definitiva de Resposta.
 13 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
 14 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-
se do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início. Só 
poderão levar o caderno de questões os candidatos que permanecerem 
na sala em que estiverem realizando as provas, após 2 horas de seu início. 
 15 - Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.
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IV – Do Julgamento da Prova 

A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e 
terão caráter eliminatório e classificatório.
Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo:
5.1. Para os empregos de Almoxarife, Fiscal Sanitário, Fiscal de Serviços 
Públicos, Intérprete de Libras e Técnico Segurança do Trabalho: 50% das 
questões da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Portu-
guês e 50% das questões da Prova de Conhecimentos Específicos.

V - Dos Recursos

1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, conta-
dos da data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, 
poderá interpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas 
do Concurso Público e da classificação final, devendo utilizar o campo pró-
prio para interposição de recursos no endereço www.vunesp.com.br, na 
página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das 
etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar condicional-
mente da etapa seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a to-
dos os candidatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifica-
ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-
tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada 
no DOE, e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-
nais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edi-
tal não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não 
apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender 
às instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Con-
curso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qual-
quer outro meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

VI - Classificação Final

A Nota Final será composta pela soma de pontos da Prova Objetiva, ou 
seja:
Para os candidatos aos empregos de Almoxarife, Auxiliar Odontológico, 
Fiscal Sanitário, Fiscal de Serviços Públicos, Intérprete de Libras e Técnico 
Segurança do Trabalho será composta pela soma dos pontos da Prova de 
Português, Matemática e Conhecimentos Específicos;
Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do 
total de pontos obtidos, enumerados em duas listas classificatórias, sendo 
uma geral e outra especial (portadores de necessidades especiais).
 2.1 Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser 
argüida para justificar a concessão de readaptação da função, bem como 
aposentadoria por invalidez. 
A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) 
será publicada no Jornal Oficial do Município, em ordem alfabética, sendo 
concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para 
que os interessados se apresentem na Secretaria Municipal de Administra-
ção e Gestão de Pessoal - Rua Episcopal, n.º 1575, Centro, para realização 
de perícia médica e verificação da compatibilidade da deficiência com o 
exercício das atribuições do emprego, por especialista da área de defici-
ência de cada candidato.
O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data 
do respectivo exame médico.
Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no 
prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá 
participar profissional indicado pelo candidato.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso 
da decisão proferida pela Junta Médica.
Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de 
necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
Tiver mais Idade 
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimento Específicos 
ou quando for o caso Prova de Informática
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português
Tiver o maior número de filhos.

VII – Da Contratação 

1. São requisitos para a contratação:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante 
comprovação  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de 
Trabalho – C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candida-
tos e de acordo com as necessidades da Prefeitura, com prévia publicação 
de convocação no Diário Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias 
dos seguintes documentos:
3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 2 fotos 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos com-
pletos;
3.9. Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos, se for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.
3.14 Certidão de Antecedente Criminal, para os empregos de Fiscal de Ser-
viços Públicos e Fiscal Sanitário;
3.15 Registro no Ministério do Trabalho para o emprego de Técnico de Se-
gurança do Trabalho.

VIII – Do Programa

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
AUXILIAR ODONTOLÓGICO

Português: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido pró-
prio e figurado das palavras. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de 
gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Empre-
go de pronomes. Preposições e conjunções: emprego e sentido que impri-
mem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência nominal e verbal.

Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números ra-
cionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º 
grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e ca-
pacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos: Processo saúde-doença; Políticas de Saúde 
no Brasil – SUS com ênfase na Atenção Básica; Bioética e ética profissio-
nal; Técnicas de Instrumentação; Materiais, medicamentos e instrumental 
odontológico (preparo, manipulação, acondicionamento, transporte e 
descarte); conceito de Urgência em Saúde Bucal; Primeiros Socorros; Es-
tratégias de Acolhimento aos usuários; Cuidados odontológicos relacio-
nados às várias fases do ciclo vital (idoso, criança, adulto, adolescente e 
gestante); Educação em Saúde Bucal; Trabalho em Equipe; Controle de 
infecção na prática odontológica; Ergonomia em odontologia; Equipa-
mentos odontológicos: conservação e manutenção; Metodologia de ava-
liação das condições de saúde bucal; Modelos de atenção em saúde bucal; 
Biosegurança em Saúde Bucal; Administração e Gerenciamento em Saúde 
Bucal; Anatomia Dentária.

ENSINO MÉDIO COMPLETO

CONTEÚDO COMUM PARA OS EMPREGOS DE ALMOXARIFE, FISCAL SANI-
TÁRIO, FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, INTÉRPRETE DE LIBRAS E TÉCNICO 
SEGURANÇA DO TRABALHO

Português: Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: subs-
tantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e con-
junção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. 
Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal 
e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e pa-
rônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.

Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e 
máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três 
simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação en-
tre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
ALMOXARIFE

Conhecimentos Específicos: Balanço Patrimonial: Conceito. Demonstração 
do resultado do exercício. Estrutura do Ativo e do Passivo. Boletim de Cai-
xa e Bancos. Classificação da Receita (orçamentária e extra-orçamentária). 

Classificação Econômica. Classificação Funcional – Programática. Con-
ciliação Bancária. Conhecimentos Básicos e rotinas de serviço de tesou-
raria. Controle de estoque. Controle de patrimônio. Créditos adicionais. 
Demonstrativos financeiros. Despesa pública (orçamentária e extra-orça-
mentária). Dívida ativa. Empenho (ordinário, estimativa e global). Escritu-
ração contábil – contas: débito e crédito. Planos de conta. Princípio bási-
co da escrituração. Regime de caixa e de competência. Guarda de bens 
enumerários. Lançamento de entrada e saída de materiais. Liquidação da 
despesa. Livro caixa. Movimento bancário. Noções básicas de contabilida-
de pública. Orçamento público. Patrimônio Público: conceito. Estrutura. 
Recebimentos e pagamentos. Receita pública. Restos a pagar. Sistemas or-
çamentários, financeiro, patrimonial e econômico. Variações patrimoniais. 
Conhecimento em informática: Microsoft Windows e Pacote Office. 

FISCAL SANITÁRIO

Conhecimentos Específicos: 
Identificação, controle e eliminação de fatores de risco (em relação a qua-
lidade de vida, produtos, serviços prestados, meio ambiente e condições 
de trabalho).
Vigilância Sanitária dentro do Sistema único de Saúde.
Enfoque de Vigilância em Saúde.
Legislação Específica da área:
Lei Federal 8080/90 de 19 de setembro de 1990.
Lei Complementar 791/95
Lei Estadual 10.083, de 23 de setembro de 1998.
Decreto Estadual 12.342/78
Normas Técnicas referentes a Resíduos de Serviços de Saúde: RDC 306/04 
de 07 de dezembro de 2004
Lei nº. 9782 de 26 de janeiro de 1999.
Lei Municipal 11.331/97
Portaria CVS 16 de 24 de outubro de 2003.

FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Conhecimentos Específicos: 

Legislações Municipais
Lei n.º 13691/05
Lei n.º 6910/72
Lei n.º 7379/74
Lei n.º 12.902/01
Lei n.º 12.349/00
Decreto n.º 072/99
Lei n.º 11.119/95
Lei nº 12.962/02
Decreto n.º 072/99
Decreto nº 54/02

Decreto Estadual n.º 12.342/78 artigos de n.º 1 ao 344.
Lei Federal nº 10257/01 
d)  Constituição Federal
Habitação ou moradia 
* direito social – art. 6o 
* diretrizes para o desenvolvimento urbano; competência da União – art. 
21, XX 
 * programas; promoção; competência comum da União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios – art. 23, IX
* trabalhador/ salário mínimo capaz de atendimento – art. 7o, IV – rural 
– art. 187, VIII
Casa 
* asilo inviolável do indivíduo – art. 5o, XI
Política urbana
* desenvolvimento urbano; diretrizes, objetivos, plano diretor, proprieda-
de e desapropriação – art. 182
solo urbano; ordenamento territorial; promoção pelo Município – art. 30, 
VIII

INTÉRPRETE DE LIBRAS (Tradutor/Interprete da Libras/Língua Portuguesa/
Libras)

Conhecimentos Específicos: Cultura e identidade da pessoa com surdez; 
Estrutura gramatical da LIBRAS; Política educacional inclusiva e o ensino 
da LIBRAS; Educação Bilíngue; Metodologias e Estratégias para o ensino da 
LIBRAS; A função do intérprete da Língua Brasileira de Sinais.

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos: 
Legislação sobre higiene e segurança do trabalho. Segurança do trabalho. 
Meios de comunicação: recursos audiovisuais e promocionais, dinâmica 
de grupo. Psicologia das relações humanas e do trabalho. Proteção contra 
incêndio. Administração aplicada. Normalização e Legislação. Normas Re-
gulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR’s). Acidentes de trabalho: 
legislação, causas, conseqüências, programas de prevenção, comunicação 
e análise de acidentes. Estatísticas de acidentes. Doenças profissionais. Co-
missão interna de prevenção de acidentes (CIPA). Arranjo físico. Movimen-
tação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais. Equipamentos 
de proteção individual (EPI) e Equipamentos de proteção coletiva (EPC). 
Primeiros Socorros. Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia 
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industrial. Aspectos de saúde coletiva.

IX – Cronograma de Eventos

28/11/11 A 02/01/12 PERÍODO DE INSCRIçãO

04/03/12 Realização das Provas Objetivas

06/03/12 Publicação dos gabaritos

07 e 08/03/12 Recursos contra os gabaritos

23/03/12
Publicação: da análise dos recursos contra os gabaritos, das notas das 

provas objetivas e da classificação prévia.

26 e 27/03/12 Recursos contra as notas das Provas Objetivas e Classificação Prévia

06/04/12
Publicação: da análise dos recursos contra as notas das Provas Objetivas 

e Classificação Prévia

06/04/12 Classificação Final

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE COnCURSO PÚbLICO

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna pú-
blico, por determinação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. 
Duarte Filho a abertura de inscrições para os Concursos Públicos para os 
empregos abaixo discriminados, a serem realizados por meio da “Funda-
ção para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista” Júlio de Mesquita 
Filho” - VUNESP.

I – Dos Empregos e Vagas

CONCURSO 
PúBlICO N.º

EMPREgO vAgAS

JORNADA 
DE 

TRABAlHO 
*

vENCIMENTO 
+ AUXÍlIO 

AlIMENTAçãO **
PRé-REQUISITOS

371 Eletricista 1
40 horas 
semanais

R$ 1.106,00
Ensino fundamental 

completo

372
Operador de 

Máquinas
1

40 horas 
semanais

R$ 1.106,00
Ensino Fundamental 

completo e Carteira Nacional 
de Habilitação categoria “D”

* Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/
ou noturnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Ad-
ministração. A jornada de trabalho diária será composta de acordo com a 
necessidade da Administração.
** Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimen-
to padrão por força da Lei 13771/06.

Das Atribuições Gerais dos Empregos

ELETRICISTA: Planejar os serviços de instalação e ampliação da rede elétri-
ca. Realizar manutenção preventiva e corretiva na rede elétrica. Construir 
redes de linhas elétricas: interpretar projetos, implantar e equipar postes, 
instalar chaves para manobras, dutos para cabos elétricos e caixas subter-
râneas para emendas e passagens. Selecionar cabos e fios, de acordo com 
o tipo e bitola, definidos no projeto; emendar fios e cabos subterrâneos; 
identificar a rede existente no local. Executar etapas de acordo com ordem 
de serviço, realizar testes de instalação, montar cruzetas, instalar condu-
tores, materiais e acessórios, conectar fios e cabos, transferir e desativar 
linhas, instalar religador automático. Instalar equipamentos de proteção, 
transformador, quadros de distribuição, medidores de consumo e banco 
de capacitor. Adequar equipamentos ao sistema, testar, reparar, transferir 
e desativar equipamentos. Reparar linhas aéreas e subterrâneas. Registrar 
informações de atendimento e reparos. Emitir relatórios técnicos e re-
gistros de uso e devolução de material. Manter registros de informações 
técnicas. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos téc-
nicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 
Realizar serviços em alvenaria para embutir eletrodutos, realizar abertura 
e fechamento de valetas para instalações elétricas. Trabalhar em locais de 
grande altura, sobre andaimes, escadas e outros. Executar outras tarefas 
de mesma natureza e complexidade.
OPERADOR DE MÁQUINAS: Dirigir e operar máquina retroescavadeira, pá 
carregadeira, motoniveladora rolo compressor ou outra similar, de acordo 
com as regras de trânsito e instruções recebidas para execução de serviços 
nas vias públicas, terrenos, galerias de águas pluviais e outras tarefas afins. 
Escavar, cortar, aterrar e nivelar terrenos. Abrir e aterrar valetas. Carregar 
e descarregar caminhões. Inspecionar as máquinas, verificando os níveis 
de combustível, óleo, água e estado de conservação dos pneus. Solicitar 
requisição para abastecimento, quando necessário, junto ao setor compe-
tente. Zelar pelo veículo, comunicando ao setor competente, falhas nele 
encontradas e solicitar reparos para assegurar o perfeito estado do equi-
pamento, garantindo a segurança aos transeuntes, usuários e veículos. 
Examinar as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os 
horários e outras instruções para programar a sua tarefa. Recolher o veícu-
lo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para permitir sua 
guarda. Respeitar os Códigos de Segurança no Trabalho. Executar outras 
tarefas de mesma natureza e complexidade.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 28/11/11 às 16 horas de 
02/01/12 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.
vunesp.com.br.

1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:

1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição 
das 10 horas de 28/11/11 às 16 horas de 02/01/12;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o can-
didato deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de ins-
crição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do 
item 2, deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite 
para encerramento das inscrições (02/01/12). Atenção para o horário ban-
cário.

1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, so-
mente deverá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
até a data limite do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.
com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do 
período de inscrições (02/01/12). Caso seja detectado algum problema, 
o candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo tele-
fone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para verificar 
o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com 
a autenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamen-
to, referente à taxa de inscrição.
   1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 02/01/12, a ficha de 
inscrição não estará mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em 
caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do perío-
do estabelecido de 28/11/11 a 02/01/12, ou por qualquer outro meio não 
especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição po-
derá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo espe-
cificados:
 

CONCURSO PúBlICO Nº EMPREgO TAXA

371 Eletricista
R$ 30,00

372 Operador de Máquinas

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos 
serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da 
taxa de inscrição.

2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a res-
pectiva compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será 
anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua 
efetivação dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá 
ser pago antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a 
maior ou em duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo 
alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso 
Público não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá 
sobre a Fundação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e 
pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na 
ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de ins-
crição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessi-
dades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, de-
verão obedecer ao procedimento descrito no subitem 3, item II.1 - Das 
Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, deste 
Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições es-
peciais para realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por 
estar com braço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de 
inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germai-
ne Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pesso-
almente ou via SEDEX, especificando: “Concurso PM de São Carlos”, nome 
completo, endereço, telefone e emprego em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabi-
lizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos 
de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 

comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transfe-
rência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com 
as exigências contidas no presente Edital, bem como pela responsabili-
dade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.

II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais

1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e 
nº 13.062 de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de clas-
sificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de 
necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades 
exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham sido 
habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações infe-
riores a 0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores 
a tal valor, ou seja, a cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da 
lista de habilitados na condição de portador de necessidades especiais.
2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do 
cargo são compatíveis com a deficiência de que é portador.
3. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, 
no período de inscrição (28/11/11 a 02/01/12), encaminhar, por SEDEX, à 
Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – 
Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a 
especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, 
a solicitação de prova especial, ou de condições especiais para a realização 
das provas.
4. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina espe-
cializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade 
para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 
20/12/1999.
5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuida-
de visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução 
das atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de defi-
ciência, é obstativa à inscrição no Concurso.
7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere a conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização 
das fases deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposen-
tadoria por invalidez.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.

III – Das Disposições Gerais

Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas, a 
aplicação e avaliação das provas práticas e o processamento do concurso. 
A Comissão responsável pelo acompanhamento dos trabalhos dos con-
cursos será designada por portaria do Prefeito Municipal.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso pu-
blicado.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita 
das condições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a)   não comparecer às provas;
b)   não entregar ao fiscal a folha de respostas e o caderno de questões ao 
final das provas;
usar de meios ilícitos na execução das provas.
Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 
19/09/02, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a 
surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos portadores 
de necessidades especiais, desde que aprovados. Considerar-se-á a re-
serva de vagas quando o número resultante do cálculo de 5% do total 
de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 (vinte) candidatos 
convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição de 
portador de necessidades especiais.
Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em 
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igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao 
conteúdo e a avaliação das provas.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não gera direito automático 
de contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir 
ocorrerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do 
concurso, obedecendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos pú-
blicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Consti-
tuição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário 
Oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, impli-
cando, o não comparecimento, em desistência tácita da vaga.
Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em 
exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o 
desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contratado e a 
apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em do-
cumentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato 
do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homolo-
gação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Adminis-
tração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar 
pessoalmente ou através de procuração o seu endereço e outros dados 
cadastrais na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada 
para a realização do concurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presen-
te Edital e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NORMAS DOS CONCURSOS PARA OS EMPREGOS DE:

ELETRICISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS 

I – Do Concurso

A presente norma rege os Concursos Públicos para os empregos de Eletri-
cista e Operador de Máquinas, vinculada ao Edital dos Concursos Públicos 
do n.ºs 371 e 372.

II - Da Seleção

A seleção constará das seguintes fases:
1ª Fase - Prova Objetiva para todos os empregos. A prova versará sobre 
Português, Matemática e Conhecimentos Específicos; será de caráter eli-
minatório e elaborada de acordo com a especificidade de cada emprego. 
A prova objetiva terá peso 1 (um). As questões serão de múltipla escolha e 
distribuídas conforme segue:

EMPREgO PROvAS ITENS NÍvEl vAlOR
DATA E PERÍODO 

DA PROvA 
OBJETIvA

Eletricista

Português 10

Ensino 
Fundamental 

completo

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20

Operador de 
Máquinas

Português 10

Ensino 
Fundamental 

completo

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20

2ª Fase – Prova Prática para os empregos de Eletricista e Operador de Má-
quinas 
A Prova Prática será de caráter eliminatório e elaborada de acordo com a 
especificidade do emprego. A Prova Prática será avaliada na escala de 0 a 
100 pontos e terá peso 2. O conteúdo programático para a Prova Prática 
está descrito no item VIII - Do Programa.

III - Da Realização das Provas

III. 1 – Da realização da Prova Objetiva
 1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 04/03/12, de 

acordo com a tabela apresentada no “item II – da Seleção” em locais e ho-
rários a serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial do 
Município de São Carlos e afixados na Secretaria Municipal de Administra-
ção e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 1575, Centro - São Carlos SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP 
– www.vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.sa-
ocarlos.sp.gov.br
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, 
ainda que autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
4 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o 
seu início.
5 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
6 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer 
equipamento eletrônico.
  7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a reali-
zação das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
  8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompa-
nhamento de um fiscal.
  9 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de 
corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
    10 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas 
respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento 
válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá pro-
ceder em conformidade com as instruções especificadas na capa do Ca-
derno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição 
de Folha Definitiva de Respostas.
11 - As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá 
entregar ao fiscal a Folha de Resposta.
 12 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-
se do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não 
levará o caderno de questões. 
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digi-
tal do candidato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o 
procedimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeter-
minado, por três vezes.
15 - Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.

III.2 – Da realização da Prova Prática 

1. A Prova Prática será realizada e aplicada para os candidatos aos empre-
gos de Eletricista e Operador de Máquinas, habilitados na prova da 1ª fase, 
até a posição constante do quadro abaixo, mais os empatados na última 
nota considerada, em dia, local e horários a serem comunicados por meio 
do Diário Oficial do Município e de listas afixadas na Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal sita à Rua Episcopal, n.º 1575, Cen-
tro – São Carlos.

EMPREgO POSIçãO PARA CONvOCAçãO PARA PROvA PRÁTICA 

Eletricista Até a 20ª colocação

Operador de Máquinas Até a 20ª colocação

1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Diário Oficial do Município. 
2. O cartão de convocação para a Prova Prática, informando a data e o local 
de realização da mesma será enviado aos candidatos habilitados na prova 
da 1ª fase. Esta comunicação não tem caráter oficial, é meramente infor-
mativa. Assim, o candidato habilitado que não receber esse cartão deverá 
procurar a listagem afixada na Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoal ou então consultar a home page da VUNESP (www.vu-
nesp.com.br). ou da Prefeitura Municipal de São Carlos (www.saocarlos.
sp.gov.br)
2.1. A Prova Prática constará de:
•	execução	do	solicitado	no	intervalo	de	tempo	determinado	pelo	exami-
nador;
•	perguntas	 sobre	os	aspectos	práticos	da	atribuição	geral	do	emprego,	
constante do Edital.

2.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Prática 
com antecedência de 30 minutos munido de documento de identidade.

IV – Do Julgamento das Provas 

A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e 
terá caráter eliminatório e classificatório.
Serão considerados habilitados os candidatos que acertarem no mínimo 
50% das questões da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova de 
Português e 50% das questões da Prova de Conhecimentos Específicos. 
A prova prática para os empregos de Eletricista e Operador de Máquinas 
será avaliada na escala de 0 a 100 pontos e terá peso 2. Só será conside-
rado habilitado o candidato que tiver aproveitamento igual ou superior a 
50% nesta prova.

V - Classificação Final

A Nota Final dos candidatos para o emprego de Eletricista e Operador de 
Máquinas será composta pela soma dos pontos da Prova Objetiva (que 
terá peso 1), ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas de Portu-
guês, Matemática e Conhecimentos Específicos somado a nota da Prova 
Prática (que terá peso 2). 
Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da 
nota final, enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e 
outra especial (portadores de necessidades especiais).
Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como aposentado-
ria por invalidez.  
A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) 
será publicada no Diário Oficial do Município, em ordem alfabética, sendo 
concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para 
que os interessados se apresentem na Secretaria Municipal de Administra-
ção e Gestão de Pessoal - Rua Episcopal, n.º 1575, Centro, para realização 
de perícia médica e verificação da compatibilidade da deficiência com o 
exercício das atribuições do emprego, por especialista da área de defici-
ência de cada candidato.
O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data 
do respectivo exame médico.
Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no 
prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá 
participar profissional indicado pelo candidato.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso 
da decisão proferida pela Junta Médica.
Serão republicadas as listas especiais, das quais serão excluídos os porta-
dores de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médi-
ca. A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
I - Tiver mais Idade
II - Obtiver o maior número de pontos em Conhecimentos Específicos
III - Obtiver o maior número de pontos em Matemática
IV - Obtiver o maior número de pontos em Português
V - Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos

VI - Dos Recursos

1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, conta-
dos da data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, 
poderá interpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas 
do Concurso Público e da classificação final, devendo utilizar o campo pró-
prio para interposição de recursos no endereço www.vunesp.com.br, na 
página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das 
etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar condicional-
mente da etapa seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a to-
dos os candidatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifica-
ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-
tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada 
no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.
br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-
nais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edi-
tal não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não 
apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender 
às instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Con-
curso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qual-
quer outro meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
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9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

VII – Da Contratação 

São requisitos para a contratação:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante 
comprovação  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de 
Trabalho – C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candida-
tos e de acordo com as necessidades da Prefeitura, com prévia publicação 
de convocação no Diário Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias 
dos seguintes documentos:
3.1. Pré-requisitos previstos no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 01 foto 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos com-
pletos;
3.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.

VIII – Do Programa
PROVA OBJETIVA

CONTEÚDOS COMUNS PARA TODOS OS EMPREGOS

Português: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido pró-
prio e figurado das palavras. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de 
gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Empre-
go de pronomes. Preposições e conjunções: emprego e sentido que impri-
mem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência nominal e verbal.

Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números ra-
cionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º 
grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e ca-
pacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.

ELETRICISTA
Conhecimentos Específicos: 
As questões de Conhecimentos Específicos terão por objetivo verificar os 
conhecimentos básicos necessários ao bom desempenho no emprego, 
por meio da apresentação de questões situacionais, sempre que possível. 
Interpretação de esquemas elétricos simples. Ligações prediais e ligações 
de motores. Convenções e padrões elétricos. Medidas elétricas. Dimensio-
namento de Condutores e dispositivos de proteção. Noções de aterramen-
to elétrico. Dimensionamento de fiação e eletroduto. Utilização de fiação 
de acordo com a carga. Ligações de motores. Identificação de materiais 
básicos e símbolos usados. Conhecimento de equipamentos e ferramen-
tas usadas no serviço. Efetuar cálculos matemáticos simples e usar fórmu-
las simples. Noções básicas de Prevenção de Acidentes, Higiene no Traba-
lho e Equipamentos de Segurança de Proteção Individual. Noções básicas 
de Ética no Trabalho. Noções básicas de Cidadania e Direitos Humanos.

OPERADOR DE MÁQUINAS
Conhecimentos Específicos: 
Conhecimento e aplicação da Legislação de Trânsito, das Normas do 
CONTRAN, do DENATRAN e outros, em situações de serviço. Operação e 
Mecânica básica de Máquinas do tipo pá carregadeira, retroescavadeiras, 
motoniveladora, rolo compressor, entre outros. Conhecimento e noções 
de funcionamento dos principais componentes das máquinas pesadas. 

PROVA PRÁTICA

ELETRICISTA

A prova prática terá por objetivo verificar a capacidade operacional do 
candidato, realizando ligação de lâmpadas fluorescentes; ligação de lâm-
padas a vapor de sódio ou metálica; ligação de disjuntores + contatoras 
+ rele fotocelula para energização de praças; utilização de aparelhos para 
medições de tensão e corrente; subir em escadas para verificação de acro-
fobia (medo de altura e vertigens); outras ligações.

OPERADOR DE MÁQUINAS

A prova prática terá por objetivo avaliar a capacidade e a habilidade do 
candidato a executar os diversos tipos de serviços de terraplenagem (cor-

te, aterro, nivelamento e acabamento). Também será avaliada a capaci-
dade do candidato na execução de serviços de galerias de águas pluviais 
(escavação e assentamento de tubos de concreto com os diâmetros de 
0,40m, 0,60m e 0,80m). Também será avaliada a capacidade da execução 
de serviços de carregamento de material (pedra, areia, terra), com pá car-
regadeira e retroescavadeira, em caminhões basculantes. Leitura básica de 
projetos de Terraplenagem e de galeria de águas pluviais.
IX – Cronograma de Eventos

28/11/11 à 02/01/12 PERÍODO DE INSCRIçãO

04/03/2012 Realização da Prova Objetiva

06/03/2012 Publicação dos gabaritos 

07 e 08/03/2012 Recursos contra os gabaritos

23/03/2012
Publicação: da análise dos recursos contra os gabaritos e das notas 

das Provas Objetivas

26 e 27/03/2012 Recursos das notas das Provas Objetivas

06/04/2012
Publicação: da análise dos recursos das Provas Objetivas e  da 

convocação para prova prática

15/04/2012 Realização das Provas Práticas

20/04/2012 Publicação: das notas das provas práticas e da classificação prévia

23 e 24/04/2012 Recursos das notas das provas práticas e classificação prévia

11/05/12
Publicação: da análise dos recursos das notas das provas práticas e 

classificação prévia, da Classificação Final.

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE COnCURSO PÚbLICO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna pú-
blico, por determinação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Dr. Oswaldo B. 
Duarte Filho, a abertura de inscrições para os Concursos Públicos para os 
empregos abaixo discriminados, a serem realizados por meio da “Funda-
ção para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita 
Filho” - VUNESP.
I – Do Emprego e Vagas

CONCURSO 
PúBlICO Nº

EMPREgO ÁREA DE ATUAçãO
vAgAS

JORNADA 
DE 

TRABAlHO 
SEMANAl

vENCIMENTO 
MAIS AUXÍlIO 
AlIMENTAçãO 

*

PRé-
REQUISITOS

373 Professor III

História, nas 
séries finais 
do ensino 

fundamental, 
regular ou 
supletivo 

Cadastro 
Reserva

20 horas R$ 1.174,00
Licenciatura 

Plena em 

História

374 Professor III

LIBRAS, na 
Educação

Infantil, no 
Ensino

Fundamental 
(anos iniciais
e anos/séries 

finais), na
Educação de 

Jovens e
Adultos (EJA) 
e nas demais 
repartições 

públicas 
municipais.

1 20 horas R$ 1.174,00

Graduação 

em Letras, 

Pedagogia, 

Linguística ou 

áreas afins, 

com: 

Certificado de 

Especialização 

em LIBRAS de, 

no mínimo, 

360 horas, 

realizada após 

20/12/96, ou

Certificado de 

proficiência 

em LIBRAS, 

expedido pelo 

Ministério da 

Educação; ou

Certificado de 

proficiência 

em LIBRAS, 

expedido 

pela FENEIS 

(Federação 

Nacional de 

Educação e 

Instrução dos 

Surdos); 

ou

Licenciatura 

Plena em 

letras com 

habilitação em 

LIBRAS.

375 Professor III

MÚSICA, na 
Educação

Infantil, no 
Ensino

Fundamental 
(anos iniciais
e anos/séries 

finais), na
Educação de 

Jovens e
Adultos (EJA) 
e nas demais 
repartições 

públicas 
municipais.

1 20 horas R$ 1.174,00

Licenciatura 
em Música, 
Licenciatura 

em 
Educação 

Musical ou 
Licenciatura 

em Artes 
com 

habilitação 
em Música

 (*) Auxílio Alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao Venci-
mento Padrão por força da Lei 13771/06.
I.1 – Das jornadas de trabalho para os empregos de Professor III 
1. A jornada de trabalho será distribuída da seguinte forma:
Professor III – (20) vinte horas semanais, sendo dezessete horas em ativi-
dades com alunos e três horas de trabalho pedagógico, coletivo ou indi-
vidual.
1.1. Os docentes cumprirão duas horas de trabalho pedagógico semanais 
(HTP) na unidade escolar ou em outro local definido pela Secretaria Muni-
cipal de Educação e as demais horas em local de livre escolha do docente. 
I.2. Das Atribuições Gerais dos Empregos
PROFESSOR III – ÁREA HISTÓRIA: Participar da elaboração e execução 
da proposta pedagógica da escola, bem como desenvolver projetos, 
programas e atividades em sua área específica de conhecimento ou 
afim. Participar do horário de trabalho pedagógico (HTP), planejamento, 
momentos de avaliação discente e docente, capacitação e formação 
profissional, bem como de atividades culturais e educativas extraclasse, 
quando for proposta da Escola e da Secretaria Municipal de Educação. 
Planejar e executar a recuperação de alunos que não obtiveram aprovei-
tamento, conforme o plano de trabalho da escola. Colaborar nas ações 
concernentes ao programa de integração escola/família/comunidade. 
Executar e manter em ordem a escrituração pertinente à vida escolar do 
aluno, à organização da escola e toda aquela referente à própria função. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. Partici-
par dos Conselhos e instituições auxiliares da unidade escolar.

PROFESSOR III – ÁREA LIBRAS: Promover formação em LIBRAS aos profes-
sores, alunos, à comunidade, demais profissionais da educação e de repar-
tições públicas. Apoiar professores quanto ao ensino da LIBRAS nas salas 
de recursos multifuncionais e na sala de aula regular da educação infantil, 
ensino fundamental e EJA. Colaborar com a implementação da LIBRAS 
como língua de instrução e meio legal de comunicação do surdo. Ministrar 
aulas e oficinas de LIBRAS aos estudantes surdos. Apoiar o planejamento e 
o acompanhamento de atividades pedagógicas desenvolvidas com estu-
dantes com surdez, em parceria com os demais profissionais das Unidades 
de Ensino. Participar da elaboração e execução da proposta pedagógica 
da escola, bem como desenvolver projetos, programas e atividades em 
sua área específica de conhecimento ou afim. Participar do horário de tra-
balho pedagógico (HTP), planejamento, momentos de avaliação discente 
e docente, capacitação e formação profissional, bem como de atividades 
culturais e educativas extraclasse, quando for proposta da Escola e da Se-
cretaria Municipal de Educação.

PROFESSOR III – ÁREA MÚSICA: Atuar na Educação Infantil (em Centros 
Municipais de Educação Infantil - CEMEIs), no Ensino Fundamental e/ou 
na EJA, de acordo com a demanda da SME, ministrando aulas de música. 
Assegurar qualidade dos conteúdos e garantir aos alunos uma experiência 
musical, sonora e artística efetiva. Trabalhar no sentido de garantir que a 
disciplina Música figure no currículo em igualdade com as demais áreas do 
conhecimento.  Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pe-
dagógico da Unidade Escolar desenvolvido de acordo com as diretrizes e 
orientações da Secretaria Municipal de Educação (SME). Participar da Hora 
de Trabalho Pedagógico Coletiva (HTPC), do planejamento, dos momen-
tos de avaliação discente e docente, de capacitação e formação profissio-
nal, bem como de atividades culturais e educativas extraclasse, quando for 
proposta da Unidade Escolar e/ou da Secretaria Municipal de Educação. 
Planejar e executar o plano de trabalho visando o desenvolvimento huma-
no, de acordo com cada faixa etária. Colaborar nas ações concernentes ao 
programa de integração escola/família/comunidade. Participar dos Con-
selhos e Instituições auxiliares da Unidade Escolar.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 28/11/11 às 16 horas de 
02/01//12 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.
vunesp.com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
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1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição 
das 10 horas de 28/11/11 às 16 horas de 02/01/12;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o can-
didato deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de ins-
crição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do 
item 2, deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite 
para encerramento das inscrições (02/01/12). Atenção para o horário ban-
cário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, so-
mente deverá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
até a data limite do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.
com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do 
período de inscrições (02/01/12). Caso seja detectado algum problema, 
o candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo tele-
fone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para verificar 
o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com 
a autenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamen-
to, referente à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 02/01/12 a ficha de inscrição não 
estará mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em 
caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do perío-
do estabelecido de 28/11/11 a 02/01/12, ou por qualquer outro meio não 
especificado neste Edital.
2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição po-
derá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo espe-
cificados:

CONCURSO PúBlICO N.º EMPREgO TAXA

373 ao 375 Professor III R$ 70,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos 
serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da 
taxa de inscrição.

2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a res-
pectiva compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será 
anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua 
efetivação dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá 
ser pago antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a 
maior ou em duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo 
alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso 
Público não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá 
sobre a Fundação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e 
pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na 
ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de ins-
crição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessi-
dades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, de-
verão obedecer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das 
Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, deste 
Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições es-
peciais para realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por 
estar com braço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de 
inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germai-
ne Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pesso-
almente ou via SEDEX, especificando: “Concurso PM de São Carlos”, nome 
completo, endereço, telefone e emprego em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabi-
lizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos 
de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transfe-
rência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com 
as exigências contidas no presente Edital, bem como pela responsabili-
dade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.
II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e 
nº 13.062 de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de clas-
sificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de 

necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades 
exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham sido 
habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações infe-
riores a 0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores 
a tal valor, ou seja, a cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da 
lista de habilitados na condição de portador de necessidades especiais.
2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do 
cargo são compatíveis com a deficiência de que é portador.
3. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, 
no período de inscrição (28/11/11 a 02/01/12), encaminhar, por SEDEX, à 
Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – 
Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a 
especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, 
a solicitação de prova especial, ou de condições especiais para a realização 
das provas.
4. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina espe-
cializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade 
para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 
20/12/1999.
5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuida-
de visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução 
das atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de defi-
ciência, é obstativa à inscrição no Concurso.
7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere a conteúdo, avaliação, data, horário e local de realização das fases 
deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposen-
tadoria por invalidez.
1. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão 
liberadas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, 
nos termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
2. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
3. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-
se a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.
III – Das Disposições Gerais
Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas, a avaliação 
técnica dos títulos e o processamento do concurso. A Comissão responsá-
vel pelo acompanhamento dos trabalhos dos concursos será designada 
por portaria do Senhor Prefeito Municipal.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso pu-
blicado.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita 
das condições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha de respostas, o caderno de questões e o 
caderno de redação ao final das provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas
Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10/10/00 e n.º 13.062 de 
19/09/02, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a 
surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos portadores 
de deficiências, desde que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas 
quando o número resultante do cálculo de 5% do total de vaga for igual 
ou maior que um, ou seja, a cada 20 candidatos convocados, 1 será con-
vocado da lista de habilitados na condição de portador de necessidades 
especiais.
Os portadores de deficiências participarão do certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que respeita ao conteúdo e a 
avaliação das provas.
As vagas reservadas aos portadores de deficiências ficarão liberadas se 
não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos 
do § 3º da Lei Municipal n.º 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de deficiência, após com-
provação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta 
médica.
Os portadores de deficiência aprovados deverão submeter-se a perícia 
médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o 
exercício das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não gera direito automático 
de contratação.

O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir 
ocorrerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do 
concurso, obedecendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos pú-
blicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Consti-
tuição Federal.
A contratação dependerá da compatibilidade de horários quando o do-
cente tiver mais de um vínculo empregatício; respeitado o limite máximo 
de quarenta horas semanais quando a acumulação ocorrer no quadro da 
Prefeitura.
As convocações para provimento das vagas efetivas serão feitas por meio 
do Diário Oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimen-
to, implicando, o não comparecimento, em desistência tácita da vaga.
Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em 
exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o 
desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contratado e a 
apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em do-
cumentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato 
do concurso.
A lista de habilitados no concurso público, poderá ser utilizada para fins de 
contratação por tempo determinado.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homolo-
gação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Adminis-
tração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar o 
seu endereço e outros dados cadastrais na Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada 
para a realização do concurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presen-
te Edital e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NORMA DO CONCURSO PARA O EMPREGO DE PROFESSOR III NAS ÁREAS 
DE HISTÓRIA, LIBRAS E MÚSICA

I – Do Concurso

A presente norma rege o Concurso Público para o emprego Professor III 
nas áreas de História, Libras e Música, vincula-se ao Edital dos Concursos 
Públicos nºs 373 ao 375.
II - Da Seleção
A seleção constará de duas fases: 1ª Fase – Prova Objetiva e Redação e 2ª 
Fase: Prova de Títulos 
Primeira Fase – Prova Objetiva e Redação
1.1. A Prova Objetiva abrangerá Português, Matemática, Legislação, Co-
nhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos. Será de caráter 
eliminatório, classificatório e elaborada de acordo com a especificidade 
de cada área. As questões serão de múltipla escolha distribuídas conforme 
segue:

EMPREgO PROvAS OBJETIvAS QUESTõES vAlOR
DATA E HORÁRIO

 DA PROvA

Professor III área: 
História, Libras e Música

Português 10 20

04/03/12

Matemática 10 20

Legislação 4 10

Conhecimentos Pedagógicos 6 10

Conhecimentos Específicos 20 40

1.2. A Prova de Redação será de caráter eliminatório e classificatório, valerá 
25 pontos.
Segunda Fase: Prova de Títulos.
A Prova de Títulos para todos os empregos será de caráter classificatório 
e a pontuação atribuída a cada documento-título será de acordo com a 
tabela seguinte:

TÍTUlOS

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

DE TÍTUlOS 
A SEREM 

CONSIDERADOS

vAlOR UNITÁRIO 
DOS TÍTUlOS

vAlOR MÁXIMO 
DE PONTOS 

A SEREM 
ATRIBUÍDOS

Licenciatura Plena ou Graduação na área de 
Educação, em área diversa das constantes nos 

pré-requisitos do emprego.
Não serão consideradas para a pontuação as 

habilitações de um mesmo Curso.

2 2 4

Certificado de Pós-Graduação em nível de 
especialização na área de Educação com carga 
horária mínima de 360 horas concluídas após 

20/12/96.

2 2 4

Certificado de Pós-Graduação em nível de 
Mestrado na área de Educação.

1 6 6

Certificado de Pós-Graduação em nível de 
Doutorado na área de Educação.

1 8 8

2.1. O candidato deverá entregar cópias autenticadas dos títulos
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2.2. O candidato que for apresentar títulos para pontuação, deverá obri-
gatoriamente entregar a cópia autenticada do título que utilizará como 
pré-requisito, em caso de aprovação e convocação. 
2.3. Serão considerados para a Análise de Títulos os Cursos de Especializa-
ção, Mestrado ou Doutorado, devidamente reconhecidos pelo Ministério 
da Educação.
2.4. Os títulos somente serão considerados se concluídos até a data mar-
cada para inscrição.
III - Da Realização das Provas
III.1 – Da realização da Prova Objetiva e Redação
As provas serão realizadas na cidade de São Carlos, no dia 04/03/12, de 
acordo com a tabela apresentada no “item II – da Seleção” em locais e ho-
rários a serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial do 
Município de São Carlos e afixados na  Secretaria Municipal de Administra-
ção e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº. 1575, Centro - São Carlos SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Diário Oficial do Município. 
O candidato poderá  também acompanhar na home page da VUNESP - 
http://www.vunesp.com.br ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.
saocarlos.sp.gov.br. 
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com an-
tecedência de 30 (trinta) minutos, munido de:
a. comprovante de inscrição;
b. Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, 
ainda que autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu 
início.
Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qual-
quer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer 
equipamento eletrônico.
Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização 
das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou 
terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanha-
mento de um fiscal.
O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de 
tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de 
corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
10. O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas 
respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento 
válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá pro-
ceder em conformidade com as instruções especificadas na capa do Ca-
derno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição 
de Folha Definitiva de Respostas.
11. As provas (objetiva e redação) terão duração de 4 horas e ao terminar 
o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de Resposta, o Caderno de 
Questões e a Prova de Redação.
12. Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se 
do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não 
poderá levar o caderno de questões.
14. Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do 
candidato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o proce-
dimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, 
por três vezes. 
15. Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.

III.2 – Da realização da Prova de Títulos

Os candidatos deverão entregar os títulos na data da realização da Pro-
va Objetiva, em 04/03/12, nos locais e horários a serem comunicados por 
meio de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados 
na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Epis-
copal, n.º 1575, Centro - São Carlos SP, não sendo permitida a juntada ou 
substituição de quaisquer documentos extemporaneamente.
Não serão aceitos protocolos dos documentos. Só serão aceitas cópias 
autenticadas.
Todo o trabalho de contagem e verificação dos títulos será executado pela 
VUNESP.
Só serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na primeira fase 
do Concurso. 
A pontuação alcançada nos títulos será somada à pontuação obtida nas 
provas para compor a nota final. 
Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão ser revalidados 
por instituições credenciadas no território nacional e deverão vir acompa-
nhados da correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado, 
em cópias autenticadas.

Não serão avaliados como títulos aqueles que são pré-requisitos para as 
áreas objeto deste concurso.
As cópias autenticadas dos títulos entregues não serão devolvidas ao can-
didato.

IV – Do Julgamento das Provas 

A Prova Objetiva e de Redação totalizarão 125 (cento e vinte e cinco) pon-
tos. Só será considerado habilitado o candidato que acertar, no mínimo 
50% das questões da Prova de Português, 50% da Prova de Matemática, 
50% das questões da Prova de Legislação, 50% das questões da Prova de 
Conhecimentos Pedagógicos, 50% das questões da Prova de Conheci-
mentos Específicos e 50% da Prova de Redação.
A pontuação para Prova de Títulos variará de 0 (zero) a 22 (vinte e dois) 
pontos. O somatório das provas da 1ª e 2ª fase totalizará 147 (cento e qua-
renta e sete) pontos. O candidato que não entregar títulos terá pontuação 
zero nesta prova, mas não será desclassificado.
Só serão corrigidas as redações dos candidatos habilitados na Prova Ob-
jetiva.

V - Classificação Final

A Nota Final do candidato, no respectivo concurso, para o emprego de 
Professor III, será composta pela soma dos pontos da Prova Objetiva, Prova 
de Redação e o total de pontos alcançados na Prova de Títulos.
Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da 
nota final e enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e 
outra especial (portadores de necessidades especiais).
2.1 Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida 
para justificar a concessão de readaptação da função, bem como para apo-
sentadoria por invalidez. 
A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais – 
item anterior) será publicada na imprensa, em ordem alfabética, sendo 
concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para 
que os interessados se apresentem na Secretaria Municipal de Administra-
ção e Gestão de Pessoal - Rua Episcopal, n.º 1575, Centro, para realização 
de perícia médica e verificação da compatibilidade da deficiência com o 
exercício das atribuições do emprego, por especialista da área de defici-
ência de cada candidato.
O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data 
do respectivo exame médico.
Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no 
prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá 
participar profissional indicado pelo candidato.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso 
da decisão proferida pela Junta Médica. 
Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de 
necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
10.  Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:

Tiver mais Idade 
Obtiver o maior número de pontos nas Prova Objetiva.
Obtiver maior número de pontos na Prova de Redação.
Obtiver maior número de pontos na Prova de Títulos.
Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos.

VI - Dos Recursos

1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, conta-
dos da data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, 
poderá interpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas 
do Concurso Público e da classificação final, devendo utilizar o campo pró-
prio para interposição de recursos no endereço www.vunesp.com.br, na 
página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das 
etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar condicional-
mente da etapa seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a to-
dos os candidatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifica-
ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-
tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada 
no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.
br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-
nais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edi-
tal não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não 
apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender 
às instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Con-

curso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qual-
quer outro meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

VII – Da Convocação e Contratação 
São requisitos para a contratação:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante 
comprovação  em exame de saúde admissional. 
A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Tra-
balho – C.L.T. e em conformidade com a Lei nº 13.889 de 18/10/06 – Esta-
tuto da Educação.
A convocação para contratação obedecerá à ordem de Classificação Final 
dos candidatos e de acordo com as necessidades da Prefeitura, com prévia 
publicação de convocação no Diário Oficial do Município.
4. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias 
dos seguintes documentos:
4.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
4.2. 01 foto 3x4;
4.3. Carteira de Identidade;
4.4. Cadastro de Pessoa Física;
4.5. Carteira Profissional (só original);
4.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
4.7. PIS/PASEP;
 4.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos com-
pletos;
4.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;
4.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
4.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
4.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;
4.13. Comprovante de endereço.

5. Da contratação em caráter temporário para o emprego de Professor III:
5.1 As contratações em caráter temporário para substituição serão efetua-
das pelo número de horas-aulas para o emprego de Professor III 
5.2. Os contratos por tempo determinado terão a duração mínima de um 
mês e máxima até o final do período letivo.
5.3. A convocação para manifestação de interesse na eventual celebração 
de contratos por tempo determinado para o exercício subseqüente, será 
efetuada anualmente, para os candidatos habilitados que aguardam vaga 
para ingressarem no quadro da educação pública municipal.
5.4. A não manifestação de interesse no prazo estabelecido implicará, na 
desclassificação da lista, exclusivamente para fins de contratação por tem-
po determinado, podendo ser convocado para assumir emprego efetivo.
5.5. O docente que manifestou interesse em época oportuna, deverá 
acompanhar a publicação semanal das aulas disponíveis, independente-
mente de convocação, e comparecer às atribuições de aulas para contra-
tação por tempo determinado.
5.6 O não comparecimento às atribuições implicará na desclassificação 
da lista, exclusivamente para fins de contratação por tempo determinado, 
podendo ser convocado para assumir emprego efetivo.
5.7 O vencimento dos servidores contratados por prazo determinado 
deverá ser o mesmo dos demais servidores públicos municipais, com os 
benefícios previstos em Lei.
5.8 Os contratos de trabalho por tempo determinado serão regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho e Lei nº 13.889/06 – Estatuto da Edu-
cação.
5.9 Aplica-se ao pessoal contratado por tempo determinado o disposto na 
legislação municipal que rege os servidores públicos municipais, no que 
couber, respeitadas as normas específicas do contrato.

VIII – Do Programa

CONTEÚDOS COMUNS PARA TODOS OS EMPREGOS 
PORTUGUÊS

Interpretação de texto. Pontuação. Crase. Classes de palavras: substanti-
vo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes 
verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Sinônimos, antônimos e parônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras.

MATEMÁTICA

Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e com-
posta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º 
e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: ta-
belas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, 
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 

LEGISLAÇÃO 
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Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições 
Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96
Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional
Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Livro I: Título I; Título II – arts. 7.º a 
24 e 53 a 59; Livro II: Título I; Título II; Título Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica – SEESP/MEC
Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana – MEC.
Lei Federal 11.114/05 – Altera artigos da LDB
Lei Federal 11.274/06 – Altera artigos da LDB e estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional
Lei Municipal 13.795/06 – Cria o Sistema Municipal de Educação
Lei Municipal 13.889/06 – Estatuto da Educação Pública Municipal
Decreto Municipal nº 75 de 05/04/2005 - Código de Ética do Servidor

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 
social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na 
sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do 
educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhe-
cimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, 
planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 
humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. 
Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. 
Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvi-
mento do educando. Educação inclusiva. Educação Étnico racial. Gestão 
participativa na escola. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROFESSOR III – HISTÓRIA

Ensino de História: Saber histórico escolar; seleção e organização de con-
teúdos históricos; metodologias do ensino de História; trabalho com do-
cumentos e diferentes linguagens no ensino de História. Conhecimento 
histórico contemporâneo: saber histórico e historiografia; história e tem-
poralidade. História do Brasil e a construção de identidades: historiografia 
brasileira e a história do Brasil; história nacional, regional e local; história 
brasileira: da ocupação indígena ao mundo contemporâneo. História da 
América e suas identidades: lutas sociais e identidades: sociais, culturais e 
nacionais. História do mundo Ocidental: legados culturais da Antigüidade 
Clássica, convívios e confrontos entre povos e culturas na Europa medie-
val; história africana e suas relações com a Europa e a América. Lutas so-
ciais, cidadania e cultura no mundo capitalista

Bibliografia
ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo: Brasiliense, 
1998.
__________, Perry. Passagens da Antigüidade ao Feudalismo. São Paulo: 
Brasiliense, 1998.
BITTENCOURT, Circe (org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: 
Contexto, 1998.
BRASIL. SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Vol. História. Brasília: MEC/SEF, 1998.
FERRO, Marc. História das colonizações – Das conquistas às independên-
cias – século XIII a XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
FREITAS, Marcos Cezar de Freitas (org.). Historiografia brasileira em pers-
pectiva. São Paulo: Contexto, 1998.
HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções – 1789 - 1748. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1995.
___________, Eric. Era dos extremos – O breve século XX – 1914 - 1991. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995.
MOTA, Carlos Guilherme. A experiência brasileira. A grande transação. São 
Paulo: SENAC, 2000.
_____, Carlos Guilherme. A experiência brasileira. Formação: histórias. São 
Paulo: SENAC, 2000.
PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. As muitas faces da história – Nove 
entrevistas. São Paulo: Editora UNESP, 2000.
PRADO, Maria Ligia Coelho. América Latina no século XIX – Tramas, telas e 
textos. São Paulo: Edusp; Bauru: Edusc, 1999.
SILVA, Aracy Lopes da & GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (org.). A temática 
indígena na escola. Novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. Bra-
sília: MEC, MARI, UNESCO, 1995.
SIMAM, Lana Mara de Castro & Fonseca, Thais Nívia de Lima e (orgs.). Inau-
gurando a História e construindo a nação. Discursos e imagens no ensino 
de História. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

PROFESSOR III - ÁREA LIBRAS

Histórico das línguas de sinais, da LIBRAS e da educação da pessoa com 
surdez; Linguagem e cognição; Estrutura gramatical da LIBRAS; Ensino da 
Língua Portuguesa como segunda língua para alunos com surdez; Letra-
mento Política Educacional Inclusiva e o ensino da LIBRAS; Metodologias e 
Estratégias para o ensino da LIBRAS.

Bibliografia 

BRASIL, Ministério da Educação. Decreto nº 5626 de 22 de setembro de 
2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 
sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 
19 de dezembro de 2000
BRASIL, Ministério da Educação. Lei nº 10436 de 24de abril de 2009. Dispõe 
sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Do-
cumento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Minis-
terial nº 555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 
09 de outubro de 2007. 
CAPOVILLA, F. C. e RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Tri-
língüe da Língua de Sinais Brasileira, Vol. I e II: Sinais de A à Z. Ilustração: 
Silvana Marques. São Paulo:Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo. Atendimento educacional especiali-
zado: Pessoa com Surdez. Brasília, MEC/SEESP, 2007.
FELIPE, T. A. LIBRAS em contexto: curso básico, livro do estudante cursista. 
Brasília: Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, MEC; SEESP, 
2001.
LACERDA, C. B. F. de. A inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem alu-
nos, professores e intérpretes sobre esta experiência. Cadernos CEDES, 69, 
vol. 26, p.163-184, 2006.
LODI, A. C. B. ; LACERDA, C. B. de F. (Org.) . Uma escola duas línguas: le-
tramento em língua portuguêsa e língua de sinais nas etapas iniciais de 
escolarização. 1. ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 2009. v. 1. 160 p.
QUADROS, R. M. e KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira - Estudos Lin-
güísticos. Porto Alegre:
ArtMed, 2004.

PROFESSOR III ÁREA MÚSICA

Aspectos históricos da música. Elementos estruturais da linguagem musi-
cal. Tendências educacionais relacionadas ao ensino da música na sala de 
aula. Visão interdisciplinar do conhecimento musical. Música e manifesta-
ções culturais populares.

Bibliografia 
BARBOSA, A. M. Arte-educação no Brasil. Das origens ao modernismo. São 
Paulo: Perspectiva/Secretaria da Cultura, Ciências e Tecnologia do Estado 
de São Paulo, 1978.
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MEC/SEF, 1998.
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cação. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
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HENTSCHKE, Liane (Org.). Educação musical em países de língua neolati-
nas. Porto Alegre: 2000, p. 47-64.
HENTSCHKE, Liane e DEL BEN, Luciana (Orgs.). Ensino de Música. Propostas 
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pensar e agir em sala de aula. São Paulo: Moderna, 2003.
ILARI, Beatriz Senoi. Bebês também entendem de música: a percepção e 
a cognição
musical no primeiro ano de vida. Revista da ABEM. Revista da Associação 
Brasileira de Educação Musical. Porto Alegre: UFRGS, N.7, set 2002, p. 83 
-90.
MED, Bohumil. Teoria da Música.Brasília: Editora Musimed 1996.
PAZ, Ermelinda. Pedagogia Musical Brasileira no século XX. Brasília: Mu-
simed, 2000.
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. Porto Alegre: Editora Sulina, 2010.
POZZOLI. Guia Teórico-Prático para o ensino do ditado musical. São Paulo: 
Musicália S/A cultura musical.
PRIOLLI, Maria L. ed Mattos. Princípios básicos da música para a juventude. 
Vol 1. Rio de Janeiro: Casa oliveira de músicas LTDA, 2001.
QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. Educação musical e etnomusicologia: uma 
reflexão sobre as contribuições do estudo etnomusicológico para a área 
de educação musical. Anais do XIV Congresso da ANPPOM. Porto Alegre: 
UFRGS, 2003.Editoração Eletrônica, p.1-8.
SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Fundação Edit. da 
UNESP, 1991.
SOUZA, Jusamara. Música, cotidiano e educação. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 
2000.
SWANWICK, K. Ensinando musica musicalmente. São Paulo. Editora Mo-
derna. 2003.
WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Cia das Letras, 1999.

IX – CRONOGRAMA DE EVENTOS

28/11/11 A 02/01/12 PERÍODO DE INSCRIçãO

04/03/12 Realização das Provas Objetivas, redações e recebimento de títulos

28/11/11 A 02/01/12 PERÍODO DE INSCRIçãO

06/03/12 Publicação do gabarito

07 e 08/03/12 Recursos contra os gabaritos

23/03/2012 Publicação da análise dos recursos contra os gabaritos

06/04/2012
Publicação: das notas das provas objetivas, das notas de redação, da 

pontuação dos títulos e da classificação prévia

09 e 10/04/12
Recursos contra as notas das provas objetivas e redação, da pontuação 

dos títulos e da classificação prévia

27/04/12
Publicação: das análises dos recursos contra as notas das provas 

objetivas e redação, da pontuação dos títulos e da classificação prévia

27/04/12 Publicação da Classificação Final

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE COnCURSO PÚbLICO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna pú-
blico, por determinação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. 
Duarte Filho, a abertura de inscrições para os Concursos Públicos para os 
empregos abaixo discriminados, a serem realizados por meio da “Funda-
ção para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista ”Júlio de Mesquita 
Filho” - VUNESP.
I – Do Emprego e Vaga

CONCURSO 
PúBlICO Nº

EMPREgO vAgAS
JORNADA DE 
TRABAlHO*

vENCIMENTO 
PADRãO **

PRé-REQUISITOS

382
Analista de 

Sistema

Cadastro 
reserva 

***

40 horas 
semanais

R$ 2.073,00

Curso Superior Completo 
em Análise de Sistemas, ou 
Sistemas de Informação, ou 
Ciência da Computação, ou 
Engenharia da Computação.

383 Arquiteto
Cadastro 
reserva 

***

40 horas 
semanais

R$ 2536,00

Curso Superior Completo em 
Arquitetura e Urbanização 

e Registro no Conselho 
Competente do Estado de 

São Paulo.

384 Contador
Cadastro 
reserva 

***

40 horas 
semanais

R$ 2536,00

Bacharelado em Ciências 
Contábeis e Registro no 
Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado de 
São Paulo

385
Engenheiro 
– área Civil

1
40 horas 
semanais

R$ 2536,00
Curso Superior Completo em 
Engenharia Civil e Registro no 

Conselho competente

386
Engenheiro 

– área 
Elétrica

1
40 horas 
semanais

R$ 2536,00
Curso Superior Completo em 
Engenharia Elétrica e Registro 

no Conselho competente

387
Engenheiro 
do Trabalho

1
40 horas 
semanais

R$ 2536,00

Curso Superior completo em 
Engenharia, Especialização 

em Engenharia e Segurança 
do Trabalho e Registro no 

Conselho competente

* Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/
ou noturnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da Ad-
ministração.
** Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimen-
to padrão por força da Lei 13771/06.
***Tendo em vista que se encontra em validade concurso regido pelos 
editais nºs 212 e 281, a convocação de candidatos habilitados neste edital 
para os empregos de Contador e Museólogo fica condicionada ao esgo-
tamento do cadastro formado pelos candidatos aprovados e não convo-
cados
 nos editais mencionados ou ao término da validade dos referidos con-
cursos.
.I.1. Das Atribuições Gerais dos Empregos
ANALISTA DE SISTEMAS: Elaborar projetos de cabeamento estruturado 
(fibra óptica e cabeamento TP), levantamento (croqui) para elaboração de 
projetos de rede (cabeamento estruturado), estudo de projetos de redes 
Wireless. Gerenciar as demandas existentes junto ao cliente de projetos 
em andamento. Elaborar escopo, cronogramas, plano de comunicação. 
Participar de atividades voltadas ao desenvolvimento de sistemas e 
aplicações web, modelagem de dados, administração de gerenciadores 
de banco de dados e suporte a banco de dados; desenvolver aplicações 
orientadas a serviços (SOA); conhecimento das linguagens PHP, JSP, Javas-
cript (Ajax), Java, C/C++; ter aptidão para aprender novas linguagens con-
forme necessidade das tarefas exigidas; ter conhecimento dos sistemas 
operacionais Linux e Windows; conhecer desenvolvimento de sistemas 
com um ou mais bancos de dados relacionais (especialmente Mysql, Post-
greSQL, ou Oracle). Uso de ferramentas CASE; Ter conhecimento ou apren-
der metodologias de programação e análise de sistemas, como RUP ou 
outra, conforme necessidade, Elaborar projetos de sistemas e programas 
de processamento de informações. Desenvolver e implantar sistemas e 
programas para computadores, instalá-los, configurá-los e executar o trei-
namento de usuários, e executar outras atividades correlatas. Projetar, ins-
talar, dar suporte, administrar e recuperar Banco de Dados. Instalar, confi-
gurar, atualizar, dar suporte e fazer manutenção de sistemas operacionais. 
Prospectar tecnologias, pesquisar soluções, projetar e implementar novas 
tecnologias, bem como introduzi-las no ambiente tecnológico e de tele-
comunicações. Elaborar parecer técnico sobre incidentes e avaliações rea-
lizadas. Elaborar metodologia e dar suporte às áreas de desenvolvimento 
de sistemas na realização de testes de homologação de sistemas no que se 
refere à integração dos ambientes operacionais e redes de comunicação. 
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Buscar soluções e especificar recursos de hardware, software e serviços. 
Definir parâmetros de desempenho para os sistemas operacionais. Elabo-
rar projetos relativos à infra-estrutura e a ambientes computacionais e de 
telecomunicações. Elaborar soluções de integração de aplicativos para as 
plataformas tecnológicas computacionais existentes. Elaborar metodolo-
gia para diagnóstico de falhas nas plataformas tecnológicas computacio-
nais existentes. Elaborar roteiros, manuais, procedimentos e/ ou qualquer 
documentação necessária para a organização das diversas plataformas 
existentes. Interagir com fornecedores de produtos e serviços. Gerenciar 
projetos de acordo com as melhores práticas de mercado; Desenvolver 
especificações técnicas de equipamentos e serviços, para fins de edital 
de licitação. Elaborar editais para aquisição e contratação de equipamen-
tos e serviços, de acordo com os preceitos da Lei de Licitações no 8.666; 
Homologar equipamentos e serviços adquiridos e/ou contratados pela 
empresa. Definir padrões de configuração no ambiente tecnológico e de 
telecomunicações. Definir mecanismos de gerenciamento dos ambientes 
tecnológicos e de telecomunicações. Instalar e configurar equipamentos, 
utilizando as tecnologias, protocolos inerentes a cada um deles; Analisar 
incidentes na infra-estrutura, utilizando, as ferramentas adequadas. Defi-
nir, manter, suportar e garantir a utilização dos métodos e processos que 
deverão ser utilizados no desenvolvimento e manutenção de sistemas e 
estruturas de informação. Definir os processos de relacionamento e co-
municação com os usuários clientes. Identificar as demandas próprias por 
qualificação profissional e propor programas de reciclagem, treinamento 
e certificação. Apoiar nas atribuições de análise de sistemas relativamente 
à ferramenta de construção nos diversos ambientes. Desenvolvimento de 
sites: elaboração de layouts, editoração gráfica, editoração web/ilustração. 
Programar e desenvolver aplicativos para a internet e intranet. Elaboração 
de projetos web (planejamento, estrutura, layout, navegadores, padrões). 
Planejamento de interface gráfica e praticar design com foco no projeto 
de criações em ambiente web. Desenvolver atividades multidisciplinares 
utilizando os seguintes subsídios: design, programação, usabilidade e 
acessibilidade. Executar outras tarefas de mesmo nível e complexidade.

ARQUITETO: Elaborar, implementar e monitorar o cumprimento da legisla-
ção urbanística e construtiva. Elaborar o programa básico de necessidades 
das obras públicas. Elaborar e acompanhar a execução de projetos paisa-
gísticos, arquitetônicos e urbanísticos. Intermediar as demandas de outros 
setores públicos da Administração Municipal para viabilizar a elaboração 
de projetos. Participar do processo de gestão do Plano Diretor do Municí-
pio de São Carlos, bem como de suas regulamentações e colaborar na im-
plementação da legislação relativa às áreas de proteção dos mananciais. 
Acompanhar os processos de aprovação de parcelamento do solo e de 
projetos de edificações. Gerir a legislação relativa ao incômodo e impacto 
de vizinhança, bem como o parcelamento, uso e a ocupação do solo, efe-
tuando análises e avaliações necessárias aos processos de licenciamento 
de localização. Elaborar projetos para captação de recursos. Implementar 
e gerir legislação relativa ao Código de Obras e Edificações do Município. 
Executar outras tarefas de mesmo nível e complexidade. 

CONTADOR: Realiza serviços de contabilidade da Prefeitura. Realiza os 
fechamentos de balancetes mensais de receitas e despesas. Realiza o con-
trole das contas extra-orçamentárias.
Controla o arquivo e registro de contas especiais: educação, saúde e fun-
dos e outras pertinentes. Elabora os relatórios da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Elabora os relatórios do SISTN (Sistema do Tesouro Nacional). Acom-
panhamento e controle de prazos editados pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Atendimento e controle das exigências da auditoria eletrônica do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (AUDESP). Executa outras tare-
fas correlatas ao emprego determinadas pelo superior imediato.

ENGENHEIRO - ÁREA CIVIL: Elaboração e análise de projetos de engenha-
ria. Levantamentos de quantitativos de materiais, mão de obra, serviços 
e equipamentos; Composição de preços e elaboração de cronogramas 
físico-financeiros. Aplicar as normas, restrições, especificações e orienta-
ções previstas na ABNT, nas Leis Federal, Estadual e Municipal de Uso e 
Ocupação do Solo, no Código Sanitário Estadual, nas normas do Corpo 
de Bombeiros, nas Leis de Preservação Ambiental e no Código das Águas, 
na análise e na aprovação de projetos de engenharia civil e de arquitetu-
ra e urbanismo. Fiscalizar a execução de obras, verificando a obediência 
aos respectivos projetos, às normas técnicas, à legislação ambiental e à 
Legislação de Segurança do Trabalho e da Previdência Social. Executar me-
dições parciais e finais de obras e respectivos relatórios. Executar outras 
tarefas de mesmo nível e complexidade. Programar e coordenar equipes 
de manutenção de serviços públicos.

ENGENHEIRO - ÁREA ELÉTRICA: Planejar, organizar e desenvolver projetos 
de engenharia elétrica. Pesquisar novas tecnologias. Solicitar aquisição de 
Materiais. Analisar projetos de Engenharia executados por terceiros, veri-
ficando se os mesmos estão dentro das normas da ABNT (Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas) e do termo de referência. Elaborar orçamento. 
Efetuar vistoria técnica para recebimento de obras e serviços. Participar 
da realização de medições e cálculo de ajustamento de obras e serviços. 
Elaborar relatórios sistemáticos e prestar informações sobre a área de atu-
ação. Coordenar e implementar a gestão de engenharia de manutenção. 
Avaliar e elaborar termos de referência. Apoiar tecnicamente a operação 
dos sistemas (Unidades de Serviços), diagnosticando as deficiências exis-
tentes e elaborando planos de melhoria. Conduzir a modernização da exe-
cução, operação e manutenção dos sistemas. Participar da elaboração de 

normas, métodos, técnicas e procedimentos. Realizar levantamento de da-
dos e dimensionar, qualitativa e quantitativamente, equipes e ferramentas 
necessárias para execução, operação e manutenção dos sistemas. Elaborar 
orçamentos de materiais, equipamentos e serviços. Fornecer parecer téc-
nico em assuntos relacionados a licitações de materiais, equipamentos e 
serviços. Executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis 
hierárquicos superiores, relacionados a sua área de atuação. Programar e 
coordenar equipes de execução e manutenção de sistemas.

ENGENHEIRO DO TRABALHO: Elaborar e executar projetos de normas e sis-
temas para programas de segurança do trabalho, desenvolvendo estudos 
estabelecendo métodos e técnicas para prevenir acidentes de trabalho e 
doenças profissionais. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de dificuldade.

II - Das Inscrições
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 28/11/11 às 16 horas de 
02/01/12 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.
vunesp.com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição 
das 10 horas de 28/11/11 as 16 horas 02/01/12;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o can-
didato deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de ins-
crição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do 
item 2, deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite 
para encerramento das inscrições 02/01/12. Atenção para o horário ban-
cário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, so-
mente deverá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
até a data limite do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.
com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do 
período de inscrições (02/01/12). Caso seja detectado algum problema, 
o candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo tele-
fone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para verificar 
o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com 
a autenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamen-
to, referente à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 02/01/12, a ficha de inscrição não 
estará mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em 
caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do perío-
do estabelecido de 28/11/11 a 02/01/12, ou por qualquer outro meio não 
especificado neste Edital.
2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição po-
derá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo espe-
cificados:

CONCURSO 
PúBlICO N.º

EMPREgO TAXA

382 Analista de Sistemas

R$ 70,00

383 Arquiteto

384 Contador

385 Engenheiro – área Civil

386 Engenheiro – área Elétrica

387 Engenheiro do Trabalho

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos 
serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da 
taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a res-
pectiva compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será 
anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua 
efetivação dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá 
ser pago antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a 
maior ou em duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo 
alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso 
Público não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá 
sobre a Fundação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e 
pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na 
ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de ins-
crição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessi-
dades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.

4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, de-
verão obedecer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das 
Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, deste 
Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições es-
peciais para realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por 
estar com braço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de 
inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germai-
ne Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pesso-
almente ou via SEDEX, especificando: “Concurso PM de São Carlos”, nome 
completo, endereço, telefone e emprego em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabi-
lizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos 
de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transfe-
rência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com 
as exigências contidas no presente Edital, bem como pela responsabili-
dade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.

II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e 
nº 13.062 de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de clas-
sificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de 
necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades 
exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham sido 
habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações infe-
riores a 0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores 
a tal valor, ou seja, a cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da 
lista de habilitados na condição de portador de necessidades especiais.
3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do 
cargo são compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, 
no período de inscrição 28/11/11 a 02/01/2012 encaminhar, por SEDEX, 
à Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – 
Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a 
especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, 
a solicitação de prova especial, ou de condições especiais para a realização 
das provas.
5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina espe-
cializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade 
para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 
20/12/1999.
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuida-
de visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução 
das atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de defi-
ciência, é obstativa à inscrição no Concurso.
8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere a conteúdo, avaliação, data, horário e local de realização das fases 
deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposen-
tadoria por invalidez.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.

III – Das Disposições Gerais

Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas e 
o processamento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanha-
mento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria do Pre-
feito Municipal.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso pu-
blicado.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita 
das condições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
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a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha de respostas e o caderno de questões ao 
final das provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas.
Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 
19/09/02, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a 
surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos portadores 
de necessidades especiais, desde que aprovados. Considerar-se-á a re-
serva de vagas quando o número resultante do cálculo de 5% do total 
de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 (vinte) candidatos 
convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição de 
portador de necessidades especiais.
Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao 
conteúdo e a avaliação das provas.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático 
de contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir 
ocorrerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do 
concurso, obedecendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos pú-
blicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Consti-
tuição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário 
Oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, impli-
cando, o não comparecimento, em desistência tácita da vaga.
Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em 
exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o 
desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contratado e a 
apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em do-
cumentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato 
do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homolo-
gação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Adminis-
tração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar 
pessoalmente ou através de procuração o seu endereço e outros dados 
cadastrais na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada 
para a realização do concurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presen-
te Edital e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NORMA DO CONCURSO PARA OS EMPREGOS DE
ANALISTA DE SISTEMAS, ARQUITETO, CONTADOR, ENGENHEIRO - ÁREA CI-
VIL, ENGENHEIRO - ÁREA ELÉTRICA E ENGENHEIRO DO TRABAHO 

I – Do Concurso

 A presente norma rege os Concursos Públicos para os empre-
gos de Analista de Sistemas, Arquiteto, Engenheiro - área Civil, Engenheiro 
– área Elétrica e Engenheiro do Trabalho vinculada ao Edital dos Concursos 
Públicos nºs 382 ao 387.
 

II - Da Seleção

A seleção constará da seguinte fase:

1. Primeira Fase – Prova Objetiva

A seleção constará de Prova Objetiva de caráter eliminatório. A prova para 
os empregos de Analista de Sistemas, Arquiteto, Contador, Engenheiro 
– área Civil, Engenheiro – área Elétrica e Engenheiro do Trabalho versará 
sobre Português, Matemática, e Conhecimentos Específicos e serão elabo-
radas de acordo com a especificidade do emprego. 
 

EMPREgO PROvAS ITENS vAlOR
DATA E HORÁRIO 

DA PROvA 
OBJETIvA

Analista de Sistemas

Português 10

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

Arquiteto

Português 10

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

Contador

Português 10

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

Engenheiro – área Civil

Português 10

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

Engenheiro – área 
Elétrica

Português 10

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

Engenheiro do Trabalho

Português 10

100 
pontos

04/03/12Matemática 10

Conhecimentos Específicos 30

III - Da Realização da Prova

III.1 – Da realização da Prova Objetiva
1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 04/03/12, de acor-
do com a tabela apresentada no “item II – da Seleção” em locais e horários 
a serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial do Muni-
cípio de São Carlos e afixados na Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 1575, Centro - São Carlos SP.
1.1 Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na cidade de São 
Carlos, por qualquer motivo justificável, a Fundação VUNESP poderá apli-
cá-las em municípios vizinhos.
1.2. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP - 
http://www.vunesp.com.br ou da Prefeitura Municipal de São Carlos.
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, 
ainda que autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
4 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o 
seu início.
5 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
6 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer 
equipamento eletrônico.
7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a reali-
zação das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompa-
nhamento de um fiscal.
9 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de 
corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
10 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas 
respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento 
válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá pro-
ceder em conformidade com as instruções especificadas na capa do Ca-
derno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição 
de Folha Definitiva de Respostas.
11 - As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá 

entregar ao fiscal a Folha de Resposta e o caderno de questões.
 12 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
 13 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-
se do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não 
poderá levar o caderno de questões.
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digi-
tal do candidato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o 
procedimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeter-
minado, por três vezes. 
 15 - Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.

IV – Do Julgamento da Prova Objetiva

A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e 
terá caráter eliminatório e classificatório.
Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo:
2.1 50% das questões da Prova de Matemática, 50% das questões da Prova 
de Português e 50% das questões da Prova de Conhecimentos Específicos, 
para os empregos de Analista de Sistemas, Arquiteto, Contador, Engenhei-
ro – área Civil, Engenheiro – área Elétrica e Engenheiro do Trabalho;

V - Dos Recursos

1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, conta-
dos da data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, 
poderá interpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas 
do Concurso Público e da classificação final, devendo utilizar o campo pró-
prio para interposição de recursos no endereço www.vunesp.com.br, na 
página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das 
etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar condicional-
mente da etapa seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a to-
dos os candidatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifica-
ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-
tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada 
no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.
br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-
nais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edi-
tal não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não 
apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender 
às instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Con-
curso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qual-
quer outro meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

VI - Classificação Final

1. A Nota Final dos candidatos será composta pela soma dos pontos da 
Prova Objetiva.
2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do 
total de pontos obtidos, enumerados em duas listas classificatórias, sendo 
uma geral e outra especial (portadores de necessidades especiais).
 2.1 Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser 
argüida para justificar a concessão de readaptação da função, bem como 
aposentadoria por invalidez. 
3. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais 
– item anterior) será publicada no Diário Oficial do Município, em ordem 
alfabética, sendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da 
publicação, para que os interessados se apresentem na Secretaria Munici-
pal de Administração e Gestão de Pessoal - Rua Episcopal, n.º 1575, Centro, 
para realização de perícia médica e verificação da compatibilidade da de-
ficiência com o exercício das atribuições do emprego, por especialista da 
área de deficiência de cada candidato.
4. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
data do respectivo exame médico.
5. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, 
no prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual pode-
rá participar profissional indicado pelo candidato.
6. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 
5 (cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
7. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso 
da decisão proferida pela Junta Médica.
8. Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores 
de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
9. A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
10. Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
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PREFEITURA DE

Tiver mais Idade 
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimento Específicos
Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos.

VII – Da Contratação 
São requisitos para a contratação:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante 
comprovação  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de 
Trabalho – C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candida-
tos e de acordo com as necessidades da Prefeitura, com prévia publicação 
de convocação no Diário Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias 
dos seguintes documentos:
3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 1 foto 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos com-
pletos;
3.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.

VIII – Do Programa
CONTEÚDO COMUM PARA OS EMPREGOS DE ANALISTA DE SISTEMAS, AR-
QUITETO, CONTADOR, ENGENHEIRO – ÁREA CIVIL, ENGENHEIRO – ÁREA 
ELÉTRICA E ENGENHEIRO DO TRABALHO 

Português
As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de leitu-
ra, compreensão e interpretação de texto pertinentes à área específica do 
Concurso, bem como, a habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar idéias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as ora-
ções). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Análise sintática: termos da oração.

CONTEÚDO COMUM PARA OS EMPREGOS DE CONTADOR, ENGENHEIRO – 
ÁREA CIVIL, ENGENHEIRO – ÁREA ELÉTRICA E ENGENHEIRO DO TRABALHO 

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e com-
posta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º 
e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: ta-
belas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, 
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.

ARQUITETO

Matemática
Números inteiros e racionais: operações e propriedades. Razões e Propor-
ções, regra de três simples e composta, porcentagem e juros simples. Con-
cordância de retas e curvas. Geometria Plana e Espacial. Cálculo de áreas 
e volumes.

Conhecimentos Específicos
Lei Federal nº 10257/01 – Estatuto da Cidade. Lei Federal 6766/79 - Legis-
lação de Parcelamento do Solo. Lei Federal nº10098/00. Decreto Federal 
5296/04. Lei Federal nº 4591/64. NBR 9050/04. NBR 9077/01. Decreto Esta-
dual nº 12342/78 – Código Sanitário Estadual (Decreto Sanitário do Esta-
do). Lei Municipal nº 13691/05 – Plano Diretor do Município de São Carlos. 
Lei Municipal 6910/72. Lei Municipal nº13944/05. Lei Municipal 6808/71. 
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Conhecimento de legislação de 
uso e ocupação do solo. Noções de Orçamento e Planilhas para composi-
ção de custos. Levantamento de Quantitativos e planejamento e controle 
físico financeiro. Noções de elaboração de projetos para captação de re-
cursos. Ética e legislação profissional. Conhecimentos técnicos necessários 
aplicáveis à análise e avaliação de projetos de edificações, bem como para 
a concepção, elaboração e coordenação de projetos paisagísticos, cons-
trutivos e urbanísticos. Conhecimento de normas técnicas – ABNT aplicá-
veis ao seu campo de atuação. Conhecimento da legislação de parcela-
mento, uso e ocupação do solo e do meio ambiente. Conhecimentos de 
informática abrangendo AutoCAD (software de desenhos) e Word.

ANALISTA DE SISTEMAS

Matemática
Razões e Proporções: divisão proporcional, regra de três simples e com-
posta, porcentagem, juros simples. Cálculos de áreas e volumes, sistemas 
de medidas; medidas de tempo e de capacidade. Noções básicas de Pro-
babilidade e Estatística. Noções de Lógica Booleana. Resolução de proble-
mas. Noções elementares de Álgebra Linear, Cálculo Numérico, Cálculo 
Diferencial e Integral. Noções de Geometria Analítica.
Conhecimentos Específicos
Sistemas Operacionais: Conceitos gerais: sistema operacional SCO UNIX, 
LINUX, Window 9X, Windows 2000, Windows XP e NT. Implementação de 
scripts e shells. Organização e controle de tarefas (JOBs). Utilização de edi-
tor VI. Banco de Dados: conceito de gerência de Banco de Dados, Dicio-
nário de dados, Modelo entidade-relacionamento e linguagem SQL. Lin-
guagem de Programação: Conceitos gerais da linguagem COBOL (SOD), 
JAVA, C, C++ e DELPHI. Engenharia de Software e Gerência de Projetos: 
Conceitos gerais: Sistemas de informação. Fases de projeto: Planejamento, 
acompanhamento e controle de projeto; custos; análise de risco; organi-
zação de equipes de projetos. Engenharia de software: Conceitos básicos, 
análise estruturada, ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, estra-
tégia de teste e qualidade de software. Microinformática: aplicativos do 
MS-Office 2000: Word, Excel e Access. Noções de Rede e Internet.

CONTADOR

Conhecimentos Específicos – Campo de atuação da Contabilidade: con-
ceitos, finalidades, técnicas, princípios contábeis fundamentais ( Resolu-
ções CFC nºs 750/93 e 1.282/10).
Patrimônio – Componentes patrimoniais: Ativo, Passivo e situação Líquida 
(Patrimônio Líquido); equação fundamental do patrimônio; representação 
gráfica; fatos contábeis e variações patrimoniais. Contas: conceito, função 
e classificação; estrutura das contas.
Plano de Contas: conceito, composição, provisões e geral.
Escrituração: conceito, métodos e processos, lançamentos, elementos es-
senciais.
Balanço Patrimonial – conceito, finalidade, apresentação, conteúdo dos 
grupos e subgrupos, critérios de avaliação do ativo e passivo, levantamen-
to do Balanço Patrimonial (Lei 6404/76  e posteriores alterações).
Contabilidade Pública e Orçamento: Lei de orçamento. Elaboração do or-
çamento. Registros Orçamentários. Receita: orçamentária, extra-orçamen-
tária – suas origens e classificações. Receita efetiva. Receita por mutação 
patrimonial. Categorias econômicas. Fontes de receitas orçamentárias. 
Despesa: conceito. Despesa efetiva. Despesa por mutação patrimonial. 
Plano Plurianual – conceito e aplicação. LDO – Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias – conceito e aplicação. Classificação funcional programática. Ele-
mentos de despesa: classificação da despesa. Reserva de dotação. Empe-
nho, liquidação e pagamento. Dívida fundada e dívida flutuante. Créditos 
adicionais. Restos  a pagar. Sistemas de contas: orçamentário, financeiro e 
patrimonial. Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstra-
ção de variações patrimoniais. Plano de Contas: características fundamen-
tais, codificação da receita e da despesa, função das contas e escrituração 
( Lei 4320/64 da Contabilidade Pública).
Licitação – Leis nº 8666/93 e 8883/94 – conceitos, finalidade, princípios 
e objeto, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, modalidade, proce-
dimento, anulação e revogação e normas gerais de licitação. Contratos 
Administrativos: conceitos, interpretação, execução e inexecução, requisi-
tos de validade, princípios fundamentais de direito contratual, onerosos e 
gratuito, revisão e extinção dos contratos. Crédito Tributário: constituição 
do crédito tributário, lançamento, competência, modalidades, suspensão, 
extinção e exclusão. Tributo: definição – Impostos, taxas e contribuição de 
melhoria. Obrigação tributária: principal e acessória – conceito. Fato Gera-
dor – hipótese e incidência e não incidência, isenção e imunidade, domicí-
lio tributário. Competência tributária, sujeito ativo. Capacidade tributária: 
sujeito passivo, contribuinte e responsável, responsabilidade solidária, 
responsabilidade  de terceiros.
Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Lei 9.717 de 27/11/1998 – Dispõe sobre regras gerais para a organização e 
o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servido-
res públicos da Unia, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, dos 
militares dos Estados e do Distrito Federal.
Lei Municipal 12.884 de 22/10/01 – Autoriza o Poder Executivo a implantar 
o uso de crachá para todos os funcionários públicos municipais
Decreto Municipal 130 de 20/04/07 – Dispõe sobre a avaliação de desem-
penho dos servidores em estágio probatório na administração direta.
Decreto Municipal 75 de 05/04/05 – Aprova o código de ética do servidor 
público municipal.

ENGENHEIRO – ÁREA CIVIL

Conhecimentos Específicos
Conhecimentos técnicos de Engenharia para análise e/ou dimensiona-
mento, cálculo, projeto, especificação e quantificação de: estruturas de 
concreto, metálicas e de madeira; instalações hidro-sanitárias; instalações 
elétricas; estruturas de contenção e/ou arrimo; captação e drenagem de 
águas pluviais; obras de terraplenagem; geometria de vias; misturas as-
fálticas (método Marshall) e pavimentos. Conhecimentos de topografia, 
levantamentos planialtimétricos, perfis e curvas de nível.
Conhecimento do plano diretor da cidade de São Carlos. Conhecimentos 
de informática, abrangendo sistemas operacionais e softwares para de-

senho, cálculo e quantificação de projetos, em especial AutoCad e Excel.

ENGENHEIRO – ÁREA ELÉTRICA

Conhecimentos Específicos
Circuitos elétricos em regime permanente, com alimentações em corren-
te contínua e alternada (monofásico e trifásico): Elementos de Circuitos; 
Leis de Kirchhoff; Teoremas de Análise de Circuitos; Métodos de Análise de 
Circuitos (Malhas e Nodal); Transformações estrela-triângulo; Cálculo de 
Potências; Correção de Fator de Potência. 
Instalações Elétricas: Elementos de Projeto – normas recomendadas (NBR 
5410), formulação de um projeto elétrico, simbologias utilizadas; Lumino-
técnica – fundamentos e grandezas luminotécnicas, tipos de lâmpadas, 
métodos de cálculos de iluminação de interiores e exteriores; Dimensio-
namento de condutores elétricos – sistemas de distribuição, critérios para 
a divisão de circuitos, circuitos de baixa tensão, critérios usados no dimen-
sionamento de condutores, condutores de média tensão e baixa tensão, 
dimensionamento de condutos; Transformadores – ensaios a vazio e em 
curto-circuito; Acionamento de Motores Elétricos; Materiais Elétricos – ele-
mentos necessários para especificação, materiais e equipamentos; Prote-
ção e Coordenação – proteção dos sistemas de média tensão; Sistemas de 
Aterramento – proteção contra contatos indiretos, aterramento dos equi-
pamentos, elementos de uma malha de terra, cálculo de um sistema de 
aterramento com eletrodos verticais, medição de resistência de terra de 
um sistema de aterramento, medidor de resistividade do solo.
Tarifação de Energia Elétrica; Tarifas Convencionais; Tarifas Horo-Sazonais 
Azul e Verde; Contratação; Medição;
Projetos de distribuição elétrica: Redes Elétricas Aéreas e Subterrâneas.
Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade.
Instrumentação Eletrônica Moderna e técnicas de medição.

ENGENHEIRO DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos
Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho. Psicologia aplicada à 
Engenharia de Segurança do Trabalho. Legislação e Normas técnicas. Ge-
rência de riscos. Ergonomia. Prevenção e controle de riscos em máquinas, 
equipamentos e instalações. Proteção e prevenção contra incêndios. Pri-
meiros socorros e toxicologia. Higiene do Trabalho. Proteção ao meio am-
biente. Administração aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho.

IX – CRONOGRAMA DE EVENTOS

28/11/11 A 02/01/12 PERÍODO DE INSCRIçãO

04/03/12 Realização das Provas Objetivas

06/03/12 Publicação dos gabaritos

07 e 08/03/12 Recursos contra os gabaritos

23/03/12
Publicação: da análise dos recursos contra os gabaritos, das notas das 

provas objetivas e da classificação prévia

26 e 27/03/12 Recursos contra as notas das Provas Objetivas e Classificação Prévia

06/04/12
Publicação: da análise dos recursos contra as notas das Provas Objetivas 

e Classificação Prévia

06/04/12 Classificação Final

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊnCIA DE PROCESSO SELETIvO 01
 ESTÁGIO REmUnERADO PARA ALUnOS DA UFSCAR

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata abaixo dis-
criminada desistiu de assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, 
desclassificada:
Curso: Educação Física

NOME ClASSIFICAçãO

TATIANA MONTESSO BONOMI 01º

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊnCIA DE PROCESSO SELETIvO 01
 ESTÁGIO REmUnERADO PARA ALUnOS DA UFSCAR

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata abaixo dis-
criminada desistiu de assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, 
desclassificada:
Curso: Pedagogia

NOME ClASSIFICAçãO

SABRINA JUSTINO PIRES DA SILVA 29º

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
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LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 014/2011 - PROCESSO N.º 24083/2011 
– COMUNICADO - O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LI-
CITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA que 
a resposta ao pedido de esclarecimentos apresentado pela empresa SIN-
TRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA. referente ao Edital 
em epígrafe encontra-se disponível para consulta nesta Comissão e no site 
www.saocarlos.sp.gov.br. São Carlos, 18 de novembro de 2011. João Carlos 
Pedrazzani - Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABI-
LITAÇÃO  ONVITE DE PREÇOS N.° 007/2011 PROCESSO Nº 26554/2011 
Aos 17 de novembro de 2011, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licita-
ções a Comissão Permanente de Licitações para proceder à abertura dos 
envelopes de documentação apresentados para o Convite supracitado, 
verificando-se que não houve apresentação de envelopes. Assim, a Comis-
são JULGA FRACASSADO o presente certame, sugerindo abertura de novo 
procedimento licitatório. João Carlos Pedrazzani Presidente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HA-
BILITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 013/2011 PROCESSO N.º 
27540/2011 Aos 18 de novembro de 2011, às 09h00min, reuniram-se na 
Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações e o representante 
presente para procederem à abertura dos envelopes de habilitação apre-
sentados para o certame supracitado. A Comissão procedeu à abertura 
do envelope de habilitação apresentado pela empresa, a saber: HS LOPES 
CONSTRUTORA LTDA. A Comissão, após a análise da documentação apre-
sentada JULGA HABILITADA a empresa HS LOPES CONSTRUTORA LTDA. 
A Comissão aguarda o parecer da unidade interessada para proferir seu 
julgamento. João Carlos Pedrazzani Presidente

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LI-
CITAÇÕES CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 013/2011 PROCESSO N.º 
27540/2011 Aos 18 de novembro de 2011, às 11h30min, reuniu-se na 
Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à 
análise da documentação apresentada na proposta de preços da empresa 
participante do certame em epígrafe, cujos envelopes foram abertos em 
sessão pública realizada nesta data. A Comissão, valendo-se do parecer 
emitido pela unidade interessada, e CONSIDERANDO o critério de julga-
mento de menor preço, JULGA A EMPRESA CLASSIFICADA na ordem a 
seguir:

EMPRESA vAlOR (R$)

1° HS LOPES CONSTRUTORA LTDA. 2.133.302,71

João Carlos Pedrazzani Presidente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABI-
LITAÇÃO  TOMADA DE PREÇOS N.°  030/2011 PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO N.º 27541/2011 Aos 16 de novembro de 2011, às 09h00, reuniu-se 
na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proce-
der à abertura do envelope de habilitação apresentado para o certame 
supracitado. A Comissão procedeu à abertura do envelope de habilitação 
apresentado pela empresa, a saber: Delfino e Galli Construções Ltda – EPP. 
Após a análise da documentação apresentada, esta Comissão JULGA HA-
BILITADA a empresa Delfino e Galli Construções Ltda – EPP. Em prossegui-
mento, foi aberto o envelope de proposta de preços e seu conteúdo vista-
do pelos presentes. A Comissão aguarda parecer da unidade interessada 
para proferir seu julgamento. João Carlos Pedrazzani Presidente

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2011 – PROCESSO ADMINISTRATI-
VO N.º 24152/2011 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal 
de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de concorrência 
pública, do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto o registro de preços 
para a execução de serviços de  recuperação de pavimentação asfáltica 
com reparos localizados (tapa buraco), fornecimento de mão-de-obra, 
veículos e equipamentos para a manutenção das vias urbanas e rurais do 
município de São Carlos, conforme anexos do edital. O edital na íntegra 
poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, 
São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 21 de novembro de 2011 
até o dia 22 de dezembro de 2011, no horário das 08h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento de emolumentos 
no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e pelo site www.saocarlos.sp.gov.br. 
Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos na 
Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 22 de dezem-
bro de 2011, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. 
São Carlos, 18 de novembro de 2011. João Carlos Pedrazzani - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitações.

PREGÃO ELETRONICO N.° 096/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 31102/2011 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal 
de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 096/2011, 
cujo objeto é o registro de preços para aquisição de aparelhos de ar condi-
cionado para atender às unidades escolares da rede municipal de ensino 
do Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos 
sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o 
acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 1º/12/2011, a 

abertura das propostas será às 08h00min do dia 1º/12/2011 e o início da 
sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 1º/12/2011. Maiores 
informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 16 de novembro de 
2011. Rafael Melegari de Almeida – Pregoeiro.

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 009/2011 
PROCESSO N.º 24152/2011 OBJETO: registro de preços para a execução 
de serviços de  recapeamento asfáltico; pavimentação; redes de drena-
gem; redes de abastecimento de água; redes de esgotamento sanitário; 
serviços de proteção ao meio ambiente e obras/serviços complementares 
em vias públicas do Município. Anulo o procedimento licitatório supraci-
tado, com fundamento no artigo 49 da Lei Federal de n.º8.666/93, con-
siderando a manifestação da Comissão Permanente de Licitações de 17 
de novembro de 2011. São Carlos, 17 de novembro de 2011. Oswaldo B. 
Duarte Filho Prefeito Municipal

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LI-
CITAÇÕES CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 009/2011 PROCESSO N.º 
24152/2011 Aos 17 de novembro de 2011, às 09h30, reuniu-se na Sala de 
Licitações a Comissão Permanente de Licitações. Esta Comissão, conside-
rando a determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no 
processo TC 33519/026/11 sugere ao Senhor Prefeito a anulação do pre-
sente certame, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93, para readequação 
do edital. João Carlos Pedrazzani Presidente

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2011 - Comu-
nicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 029/2011, que tem 
como objeto registro de preços de material de expediente para atender às 
Secretarias do Município de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico nº 
071/2011, processo nº 17.538/2011, encontra-se disponível para consulta 
no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações – Licitações Prefeitura 
- Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16 de novembro de 2011. RAFAEL 
MELEGARI DE ALMEIDA – Pregoeiro.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2011 - Comu-
nicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 034/2011, que tem 
como objeto registro de preços para fornecimento de produtos cárneos 
para abastecer as unidades escolares e outras do Município de São Car-
los, referente ao Pregão Eletrônico nº 053/2011, processo nº 15.369/2011, 
encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no 
link Licitações – Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Car-
los, 16 de novembro de 2011. RAFAEL MELEGARI DE ALMEIDA – Pregoeiro.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2011 - Comu-
nicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 035/2011, que tem 
como objeto registro de preços de pneus e câmaras de ar de veículos para 
a manutenção da frota municipal da Prefeitura Municipal de São Carlos, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 059/2011, processo nº 12.554/2011, 
encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no 
link Licitações – Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Car-
los, 18 de novembro de 2011. RAFAEL MELEGARI DE ALMEIDA – Pregoeiro.

Dispensa de Licitação - Processo nº. 32571/2011 - Ratifico a dispensa de 
licitação para contratação da VUNESP (Fundação para o Vestibular da Uni-
versidade Estadual Paulista), para realização de Concurso Público, visando 
provimento de diversos empregos na Prefeitura de São Carlos, Fundação 
Educacional de São Carlos, Fundação Pró-Memória de São Carlos e Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, com fundamento no artigo 24, inciso XIII, 
da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme consta 
do processo administrativo supracitado. - São Carlos, 16 de novembro de 
2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação - Processo nº. 23.245/2011 - Ratifico a dispensa 
de licitação para locação de um imóvel localizado na Rua Antônio Rodri-
gues Cajado, nº 290 (salão da Igreja São José), Vila Monteiro, nesta cidade, 
para a instalação provisória do Centro Comunitário Vera Lúcia Pilla, com 
fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alte-
rações posteriores, conforme consta do processo administrativo supracita-
do. São Carlos, 17 de novembro de 2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito 
Municipal.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 091/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2805/2011 Faço público de ordem do 
Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº 091/2011, tendo como objeto o registro de preços de me-
dicamentos para uso em pacientes atendidos nas unidades de saúde do 
município, constantes da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), 
conforme especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V. O 
Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e 
www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura 
das propostas dar-se-ão até às 8 horas do dia 30 de novembro de 2011 e o 
início da sessão de disputa de preços será às 9 horas do dia 30 de novem-
bro de 2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 17 de novembro de 2011.
Chayana Antonio de Moura
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 092/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2697/2011 Faço público de ordem do 

Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº 092/2011, tendo como objeto o registro dos preços de lan-
ceta descartável, conforme descrição, especificações e quantidades cons-
tantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: 
www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O 
recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até às 8 horas do dia 01 
de dezembro de 2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 9 
horas do dia 01 de dezembro de 2011. Maiores informações pelo telefone 
(16) 3362-1350.
São Carlos, 17 de novembro de 2011.
Chayana Antonio de Moura
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 093/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2699/2011 Faço público de ordem do 
Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº 093/2011, tendo como objeto o registro dos preços de ma-
terial de consumo médico hospitalar, conforme descrição, especificações 
e quantidades constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá 
ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, 
opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até 
às 8 horas do dia 01 de dezembro de 2011 e o início da sessão de disputa 
de preços será às 9 horas e 30 minutos do dia 01 de dezembro de 2011. 
Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 17 de novembro de 2011.
Chayana Antonio de Moura
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 094/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2806/2011 Faço público de ordem do 
Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº 094/2011, tendo como objeto o registro dos preços de ma-
terial de consumo médico hospitalar, conforme descrição, especificações 
e quantidades constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá 
ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, 
opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até 
às 8 horas do dia 01 de dezembro de 2011 e o início da sessão de disputa 
de preços será às 11 horas do dia 01 de dezembro de 2011. Maiores infor-
mações pelo telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 17 de novembro de 2011.
Chayana Antonio de Moura
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 095/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2700/2011 Faço público de ordem do 
Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº 095/2011, tendo como objeto o registro dos preços de pro-
dutos de limpeza, conforme descrição, especificações e quantidades cons-
tantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: 
www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O 
recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até às 8 horas do dia 02 
de dezembro de 2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 9 
horas do dia 02 de dezembro de 2011. Maiores informações pelo telefone 
(16) 3362-1350.
São Carlos, 17 de novembro de 2011.
Chayana Antonio de Moura
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 096/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1945/2011 Faço público de ordem do 
Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico FMS nº 096/2011, tendo como objeto a contratação de empre-
sa especializada na realização de exames de Medicina Nuclear - exames 
de cintilografia - (reedição do pregão eletrônico FMS nº 073/2011, por ter 
resultado fracassado naquela oportunidade), para serem utilizados pelas 
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos. O Edital na ínte-
gra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.
sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-
se-ão até às 8 horas do dia 06 de dezembro de 2011 e o início da sessão de 
disputa de preços será às 9 horas do dia 06 de dezembro de 2011. Maiores 
informações pelo telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 17 de novembro de 2011.
Chayana Antonio de Moura
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 097/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2089/2011 Faço público de ordem do 
Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico FMS nº 097/2011, tendo como objeto a contratação de empresa 
especializada na realização de exames de RX CONTRASTADO - (reedição 
do pregão eletrônico FMS nº 074/2011, por ter resultado deserto naquela 
oportunidade), para serem utilizados pelas Unidades da Secretaria Munici-
pal de Saúde de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: 
www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O 
recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até às 8 horas do dia 06 
de dezembro de 2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 9 
horas e 30 minutos do dia 06 de dezembro de 2011. Maiores informações 
pelo telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 17 de novembro de 2011.
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PREFEITURA DE

Chayana Antonio de Moura
Pregoeira

ERRATA – Concorrência Pública nº 007/2011 - Processo n. º 
13.343/2011 – Na publicação da errata do dia 12/11/2011 referente ao 
processo em epígrafe, onde se lê: “proposta técnica”, leia-se “proposta de 
preços”. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 013/2011 - PROCESSO N.º 27540/2011 – 
HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenharia para 
a execução da obra de conclusão da Unidade de Pronto Atendimento no 
Jardim Santa Felícia, no Município de São Carlos. Homologo o julgamento 
da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presente 
certame à empresa HS Lopes Construtora Ltda. devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº.96.446.687/0001-62. São Carlos, 18 de novembro de 2011.   
Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS N.°  025/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
17634/2011 – HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de en-
genharia para execução de ampliação do Centro Municipal de Educação 
Infantil João Muniz, no Município de São Carlos. Homologo o julgamento 
da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presente 
certame à empresa Fragalli Engenharia Ltda - EPP, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº. 05.563.570/0001-03. São Carlos, 16 de novembro de 2011. 
Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS N.° 030/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
27541/2011 – HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de en-
genharia para execução da obra de ampliação e reforma do Centro Dia de 
Referência do Idoso no Bairro Vila Irene, no Município de São Carlos. Ho-
mologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o 
objeto do presente certame à empresa DELFINO & GALLI CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 10.626.120/0001-52. 
São Carlos, 16 de novembro de 2011.   Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito 
Municipal.

Pregão Eletrônico n° 079/2011 Processo nº 2330/2011/SMS REVOGA-
ÇÃO DE LICITAÇÃO Objeto: registro dos preços de material de consumo 
médico hospitalar, conforme descrição, especificações e quantidades 
constantes nos Anexos II e V, que ficam fazendo parte do presente Edital.
 Revogo o procedimento licitatório em epígrafe, na modalidade Pregão 
Eletrônico, com fundamento no artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93 e al-
terações posteriores, visando o interesse público e adequação do edital.
São Carlos, 16 de novembro de 2011.
Marcus Vinícius Franzin Bizzarro
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAmEnTO COnTRATUAL
1º TERmO ADITIvO E DE RERRATIFICAÇÃO 

AO COnTRATO nº 45/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Construnew Construções e Comércio Ltda.
Objeto: altera o objeto do contrato de execução das obras de drenagem, 
pavimentação e obras complementares para as quadras “A”, “B”, “E” e “F”, 
prorroga a vigência para 23/01/12, acresce e suprime serviços e acresce o 
valor de R$ 14.030,37.
Data da assinatura: 25/10/11
Processo nº 27.177/09

EXTRATO DE ADITAmEnTO COnTRATUAL
1º TERmO ADITIvO AO COnTRATO nº 50/11

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: S A M de Matia Serviços de Construção - EPP
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução da obra de conclusão 
do Centro da Juventude “Lauriberto José Reyes” para 17/01/12, acresce e 
suprime serviços e acresce a quantia de R$ 71.821,32.
Data da assinatura: 01/11/11
Processo nº 28.843/10

EXTRATO DE ADITAmEnTO COnTRATUAL
1º TERmO ADITIvO AO COnTRATO nº 78/11

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Micheloni & Campos Ltda.
Objeto: realinha em R$ 1,747 o valor do litro do etanol objeto do contrato 
de fornecimento do combustível para os veículos da frota municipal.
Data da assinatura: 10/11/11
Processo nº 13.053/11

EXTRATO DO ADITAmEnTO nº 60/11
1º TERmO ADITIvO AO COnvÊnIO nº 60/11

Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Organização não Go-
vernamental Movimento de Informação sobre Deficiência.
Objeto: altera cláusulas do objeto, do repasse de R$ 18.000,00 e da pres-
tação de contas
Fundamento: Lei Municipal nº 15.860/11

Data da assinatura: 16/11/11
Processo nº 15.365/11

EXTRATO DO COnvÊnIO nº 110/11
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação VERA
Objeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para as ações do proje-
to “Doce Esperança”, em atendimento aos adolescentes e jovens em situa-
ção de vulnerabilidade social.
Valor: R$ 18.000,00
Data da assinatura: 31/10/11
Vigência: 12 meses
Fundamento: Lei Municipal nº 15.832/11
Processo nº 21.508/11

EXTRATO DO COnvÊnIO nº 114/11
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Amigos de São Judas Tadeu - ASJT
Objeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para as ações do pro-
jeto “Artesanato”, voltado aos indivíduos em situação de vulnerabilidade 
social.
Valor: R$ 5.000,00
Data da assinatura: 11/11/11
Vigência: 31/12/11
Fundamento: Lei Municipal nº 15.839/11
Processo nº 24.322/11

EXTRATO DO COnvÊnIO nº 115/11
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Professor 
João Jorge Marmorato
Objeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para manutenção da 
unidade escolar.
Valor: R$ 3.500,00
Data da assinatura: 11/11/11
Vigência: 31/12/11
Fundamento: Lei Municipal nº 15.856/11
Processo nº 24.324/11

EXTRATO DO TERmO nº 40/11
Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos, Jardim do Bosque Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda. e Imobiliária Cardinali S/S Ltda.
Objeto: termo de compromisso e caução das obras de infraestrutura para 
aprovação do empreendimento “Jardim do Bosque”.
Valor das obras de infraestrutura: R$ 1.200.000,00
Valor dos lotes caucionados: R$ 1.280.000,00
Data da assinatura: 31/10/11
Processo nº 9.507/00

FUnDO mUnICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 1º TERmO DE ADITAmEnTO 

AO COnTRATO FmS nº 013/2010
Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Gold Dedetizadora e Serviços Ltda - ME
Vigência: Fica prorrogada a vigência por mais 12 (doze) meses, a partir de 
26 de outubro de 2011, expirando em 25 de outubro de 2012.
Reajuste: Fica reajustado o valor do contrato em 7,2252%, pelo índice ofi-
cial IPCA/IBGE acumulado do período.
Valor: Fica acrescida ao valor contratual a quantia de R$60.849,23, vigente 
e sem reajuste e sem reajuste até 25 de outubro de 2012.
Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – Janete Aparecida Lopes Salla

FUnDO mUnICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 1º TERmO DE ADITAmEnTO 

AO COnTRATO FmS nº 013/2011
Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Attender Serviços de Informática e Telecomunicações Ltda
Valor: Fica acrescida ao valor contratual a quantia de R$120.916,08, pelo 
período de 21 de outubro de 2011 à 01 de junho de 2012.
Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – Izidoro Plinio Bassani

FUnDO mUnICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 3º TERmO DE ADITAmEnTO 

AO COnTRATO FmS nº 011/2009
Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Centro de Patologia e Diagnóstico Laboratorial S/S Ltda - EPP
Vigência: Fica prorrogada a vigência por mais 03 (três) meses, a partir de 
13 de dezembro de 2011, expirando em 12 de março de 2012. 
Valor: Fica acrescida ao valor contratual a quantia de R$113.400,00
Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – Cláudio Henrique Italiano

FUnDO mUnICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 4º TERmO DE ADITAmEnTO 

AO COnTRATO FmS nº 026/2008
Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Ivo Rodrigues Peres

Vigência: Fica prorrogada a vigência por mais 12 (doze) meses, retroagin-
do seus efeitos a 20 de setembro de 2011 e expirando em 19 de setembro 
de 2012.
Valor: O valor do aluguel mensal será de R$936,42 vigente e sem reajuste 
até 19 de setembro de 2012.
Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – Ivo Rodrigues Peres

FUnDO mUnICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 145/2011

Empresa – Capromed Farmacêutica Ltda - ME
Objeto – Registro de preços de material de consume médico hospitalar 
(gel hidroativo).
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 27/10/2011
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 052/2011 - Proces-
so 1861/2011
Responsável Contratante – Marcus Vinícius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – Fabio Henrique Silveira de Castro

PORTARIA

PORTARIA nº 49/2011
DE 18 DE nOvEmbRO DE 2011

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional 
São Carlos, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei nº 14.841, 
de 18 de dezembro de 2008, resolve:
Art. 1º Nomear Virgínia da Conceição Camarinho Roda para o cargo de 
Assessor de Gabinete I, a partir de 21 de novembro de 2011, com os venci-
mentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

ATOS DAS SECRETARIAS

(*)Balancete Contabil de Verificação, Balancete da Despesa – Orçamentá-
ria, Balancete da Receita Orçamentária – Pág. 44

COnCURSOS PÚbLICOS E PROCESSOS SELETIvOS

FESC – FUnDAÇÃO EDUCACIOnAL SÃO CARLOS
EDITAL DE COnCURSO PÚbLICO

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC, entidade de direito 
público interno, torna público, por determinação de sua Exma. Diretora 
Presidente, Elisete Silva Pedrazzani, a abertura de inscrições para os Con-
cursos Públicos abaixo discriminados, a serem realizados por meio da 
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” – VUNESP.

I – Dos Empregos e Vagas

CONCURSO 
PúBlICO 
NúMERO

EMPREgO
NúMERO 
DE vAgAS

JORNADA 
DE 

TRABAlHO 
SEMANAl 

SAlÁRIO 
PADRãO*

PRé-REQUISITO 

28
Procurador 

Jurídico
Cadastro
Reserva

40
R$ 

3.389,00
Curso Superior completo em 
Direito e Registro de Classe

29 Contador
Cadastro 
Reserva

40
R$ 

2.536,00

Curso Superior completo 
em Ciências Contábeis e 

Registro de Classe

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimen-
to padrão por força da Lei 13771/06.
 
I.1. Das Atribuições Gerais dos Empregos

Procurador Jurídico: Prestar assessoria jurídica: assessorar a administração 
no exercício do controle interno e externo, compreendendo a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e a legalida-
de, legitimidade e economicidade dos atos praticados no âmbito da ins-
tituição e da fiscalização do Tribunal de Contas e do Ministério Público; 
elaborar pareceres jurídicos em processos administrativos; elaborar e ge-
renciar a tramitação de projetos de lei, projetos de alteração de estatuto, 
atos administrativos (resoluções e portarias), regimentos e regulamentos; 
elaborar e gerenciar convênios, termos de cooperação técnica, contratos 
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e demais instrumentos jurídicos institucionais; arbitrar interesses, asses-
sorar negociações e firmar acordos; acompanhar a atualização da legis-
lação federal, estadual e municipal; assessorar a administração na gestão 
orçamentária e financeira; assessorar a realização de processos licitatórios. 
Postular em juízo: propor ações, contestar ações; intervir no curso do pro-
cesso; solicitar providências junto aos órgãos do poder judiciário e minis-
tério público; avaliar provas documentais e orais; instruir a parte; efetuar 
diligências; realizar audiências; recorrer de decisões; cumprir prazos legais 
e atuar junto aos tribunais.

Contador: Organizar os serviços de contabilidade, traçando o plano de 
contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração para 
possibilitar o controle orçamentário, contábil e financeiro da instituição. 
Executar e/ou supervisionar a escrituração de livros contábeis como Di-
ário, Razão, Registro de Receitas, Registro de Despesas, Conta-Corrente, 
Caixa e outros para fazer cumprir as exigências legais e administrativas. 
Controlar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os 
saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção 
das operações contábeis. Proceder à classificação e avaliação de despesas, 
analisando sua natureza para apropriar custos de bens e serviços. Efetuar 
notas de empenho, notas de liquidação e ordens de pagamento. Efetuar 
ou supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de 
veículos, máquinas, móveis e instalações, baseando-se nos índices ade-
quados a cada caso para atender às disposições legais pertinentes. Elabo-
rar balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis, aplicando as 
técnicas apropriadas para apresentar resultados parciais e totais da situa-
ção orçamentária, patrimonial e financeira da instituição. Organizar relató-
rios sobre a situação geral da instituição, transcrevendo dados estatísticos 
e emitindo pareceres técnicos para fornecer os elementos contábeis ne-
cessários ao relatório da diretoria. Executar outras tarefas relacionadas à 
gestão orçamentária, contábil e financeira.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 28.11.11 às 16 horas de 
02/01/12 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.
vunesp.com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição 
das 10 horas de 28/11/11 às 16 horas de 02/01/12;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o can-
didato deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de ins-
crição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do 
item 2, deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite 
para encerramento das inscrições (02/01/12). Atenção para o horário ban-
cário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, so-
mente deverá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
até a data limite do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.
com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do 
período de inscrições (02/01/12). Caso seja detectado algum problema, 
o candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo tele-
fone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para verificar 
o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com 
a autenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamen-
to, referente à taxa de inscrição.
1.1.5. Após as 16 horas (horário de Brasília) de 02/01/12, a ficha de inscri-
ção não estará mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em 
caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do perío-
do estabelecido de 28/11/11 a 02/01/12, ou por qualquer outro meio não 
especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição pode-
rá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, no valor de R$ 70,00 (setenta 
reais).

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos 
serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da 
taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a res-
pectiva compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será 
anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovado a sua 
efetivação dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá 
ser pago antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a 
maior ou em duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo 

alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso 
Público não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá 
sobre a Fundação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e 
pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na 
ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de ins-
crição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessi-
dades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, de-
verão obedecer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das 
Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, deste 
Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições es-
peciais para realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por 
estar com braço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de 
inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germai-
ne Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pesso-
almente ou via SEDEX, ou através do site www.vunesp.com.br, especifi-
cando o nome completo, endereço, telefone e área em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a FESC não se responsabilizam por solicitação de inscrição 
via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comu-
nicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por ou-
tros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com 
as exigências contidas no presente Edital, bem como pela responsabili-
dade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.

II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais

1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e 
nº 13.062 de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de clas-
sificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de 
necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades 
exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham sido 
habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações infe-
riores a 0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores 
a tal valor.
3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do 
cargo são compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, 
no período de inscrição (28/11/11 a 02/01/12), encaminhar, por SEDEX, à 
Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – 
Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da sua prova;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a 
especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, 
a solicitação de prova especial, ou de condições especiais para a realização 
das provas.
5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina espe-
cializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade 
para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 
20/12/1999.
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuida-
de visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução 
das atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de defi-
ciência, é obstativa à inscrição no Concurso.
8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere ao conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização 
das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposen-
tadoria por invalidez.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.

III – Da Prova

Prova Objetiva. A prova objetiva versará sobre Português e Conhecimen-

tos Específicos será de caráter eliminatório e classificatório. 

TABELA PROVA OBJETIVA

EMPREgO PROvAS
NúMERO DE 
QUESTõES

vAlOR

Procurador Jurídico

Português 10

100 pontos
Conhecimentos Específicos 40

Contador

Português 10

100 pontos
Conhecimentos Específicos 40

IV - Da Prestação das Provas

1. A prova objetiva será realizada na cidade de São Carlos, no dia 
04/03/2012, às 13 horas, em locais serem comunicados por meio de pu-
blicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados na FESC 
– Fundação Educacional São Carlos.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Diário Oficial do Município. 
2. O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – 
www.vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos. 
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, 
ainda que autenticadas.
*** Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, 
de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
4. Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu 
início.
5. Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
6. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer 
equipamento eletrônico.
7. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realiza-
ção das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompa-
nhamento de um fiscal.
9. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de 
corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
10. O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas 
respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento 
válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá pro-
ceder em conformidade com as instruções especificadas na capa do Ca-
derno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição 
de Folha Definitiva de Respostas.
11. Ao término da prova o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de 
Resposta e o caderno de questões.
12. Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se 
do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não 
levará o caderno de questões. 
14. Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do 
candidato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o proce-
dimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, 
por três vezes.
15. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar atenta-
mente os termos constantes do item 2. do Capítulo V - DO JULGAMENTO 
DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

V. Do Julgamento da Prova Objetiva e Habilitação

A prova objetiva serão avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e 
terá caráter eliminatório e classificatório.
Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo 50% das 
questões da prova de Português e 50% das questões da Prova de Conhe-
cimentos Específicos. 

VI – Dos Critérios de Desempate e da Classificação Final

1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do 
total de pontos obtidos, enumerados em duas listas classificatórias, sendo 
uma geral e outra especial (portadores de necessidades especiais).
 1.1. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá 
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ser argüida para justificar a concessão de readaptação da função, bem 
como aposentadoria por invalidez. 
2. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) 
será publicada no Diário Oficial do Município, em ordem alfabética, sen-
do concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, 
para que os interessados se apresentem na Divisão de Administração e 
Finanças da FESC, Rua São Sebastião, nº 2.828, Vila Nery, para realização 
de perícia médica e verificação da compatibilidade da deficiência com o 
exercício das atribuições do emprego, por especialista da área de defici-
ência de cada candidato.
3. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
data do respectivo exame médico.
Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no 
prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá 
participar profissional indicado pelo candidato.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso 
da decisão proferida pela Junta Médica.
Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de 
necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o encer-
ramento das inscrições (Lei 10.741/2003);
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Especí-
ficos;
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português;
For o mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 (sessenta) anos;
Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos de idade.

VII - Dos Recursos

1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, conta-
dos da data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, 
deverá utilizar campo próprio para interposição de recursos no endereço 
www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e seguir 
as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das 
etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar condicional-
mente da etapa seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a to-
dos os candidatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifica-
ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-
tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada 
no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.
br.
5. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos in-
terpostos e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 
definitivo.
6. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-
nais.
7. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edi-
tal não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não 
apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender 
às instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Con-
curso Público.
8. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser 
elaborado de forma individualizada, ou seja, 1 (um) recurso por questão 
e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora.
9. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qual-
quer outro meio além do previsto neste Capítulo.
10. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que 
se referem e no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos in-
terpostos em prazo destinado a avento diverso daquele em andamento.
11. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
12. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

VIII–  Da Contratação 

1. São requisitos para a contratação:
Ser  brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
Possuir  os requisitos necessários para exercer o emprego; 
Ter  18 (dezoito) anos completos;
Estar  apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante 
comprovação  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de 
Trabalho – C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candida-
tos e de acordo com as necessidades da FESC, com prévia publicação de 
convocação no Diário Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias 
dos seguintes documentos:
3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;

3.2. 2 fotos 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos com-
pletos;
3.9. Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se  for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se  for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos, se  for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.
4. A convocação para a contratação será feita por meio de publicação no 
Diário oficial do Município, com data marcada para comparecimento, im-
plicando o não comparecimento em desistência tácita da contratação.
5. O candidato poderá optar uma única vez em não assumir a função, fi-
cando remanejado para o final da lista de classificados.

IX – Das Disposições Finais
Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas e 
o processamento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanha-
mento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria da Dire-
tora Presidente da FESC.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso pu-
blicado.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita 
das condições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha definitiva de respostas ao final das provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas.
Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 
19/09/02, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a 
surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos portadores 
de necessidades especiais, desde que aprovados. Os portadores de ne-
cessidades especiais participarão do certame em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação 
das provas.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com a relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático 
de contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a sur-
gir ocorrerá de acordo com a necessidade da FESC, durante a validade do 
concurso, obedecendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos pú-
blicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Consti-
tuição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário 
Oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, impli-
cando o não comparecimento em desistência tácita da vaga.
Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em 
exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o 
desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contratado e a 
apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em do-
cumentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato 
do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homolo-
gação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Adminis-
tração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar 
pessoalmente ou através de procuração o seu endereço e outros dados 
cadastrais na Divisão de Administração e Finanças da FESC.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada 
para a realização do concurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presen-
te Edital e são afixadas as Normas do Concurso na sede da FESC.

Anexo I – Do Programa
PROCURADOR JURÍDICO
Português: Interpretação de texto. Acentuação Gráfica. Pontuação. Clas-
ses de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações 
que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinô-

nimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Conhecimentos Específicos:
Direito Constitucional
Constituição: conceito e conteúdo, leis constitucionais, complementares 
e ordinárias. Eficácia, aplicação, interpretação e integração das normas 
constitucionais, leis complementares à Constituição e injunção.
Controle de constitucionalidade das leis, sistemas, controle jurisdicional, 
efeitos. Inconstitucionalidade das leis: declaração e não cumprimento de 
leis inconstitucionais. Direitos e garantias individuais, remédios constitu-
cionais: “habeas corpus”, mandado de segurança, ação popular, direito de 
petição. Separação de poderes, delegação. Poder Legislativo. Poder Exe-
cutivo: composição e atribuições. Poder Judiciário: composição e atribui-
ções. Estado Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal 
e os Territórios. Descentralização e cooperação administrativa da Fede-
ração Brasileira: territórios federais, regiões de desenvolvimento, regiões 
metropolitanas. Princípios e normas referentes à Administração direta e 
indireta. Posição do Município na federação brasileira, criação e organiza-
ção dos municípios.
Autonomia municipal: Leis orgânicas Municipais  e Intervenção nos muni-
cípios. Princípios constitucionais do orçamento. Bases e valores da ordem 
econômica e financeira. Da ordem social.

Direito Civil
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Pessoa natural: Conceito, ca-
pacidade, domicílio.
Pessoas jurídicas. Espécies. Pessoas jurídicas de direito público e privado. 
Associações, sociedades civis e comerciais. Fundações públicas e privadas. 
Cooperativas. Fato e ato jurídico. Negócio jurídico, ato ilícito. Prescrição e 
decadência. Bens: Conceito, classificação, espécies, Bens materiais, Bens 
públicos, Terras devolutas. Registros públicos, Obrigações: conceito, classi-
ficação, modalidades.Contratos: disposições gerais e aplicáveis aos contra-
tos unilaterais e bilaterais. Espécies de contratos: compra e venda, locação, 
doação, depósito,  comodato, mútuo, troca, empreitada, mandato, gestão 
de negócios, sociedade, seguro, fiança. Títulos ao portador e promessa de 
recompensa. Locação predial urbana (Lei n°8.245/91). O Estado como par-
te nas modalidades contratuais do direito civil. Responsabilidade civil: Res-
ponsabilidade subjetiva, objetiva e com culpa presumida, Liquidação das 
obrigações por atos ilícitos, Dano material e moral, Responsabilidade civil 
decorrente dos atos de improbidade administrativa. Direito do consumi-
dor: Lei n°8.078/90. Princípios fundamentais, conceito, responsabilidade 
pelos fatos e vícios dos produtos e serviços. Serviços Públicos no Código 
de Defesa do Consumidor. O Estado consumidor. Oferta e publicidade. 
Práticas comerciais e cláusulas contratuais abusivas. Direito autoral: con-
ceito, princípios fundamentais. Direito material e moral do autor. O Estado 
e o direito autoral.

Direito Processual Civil

 Princípios constitucionais e gerais de processo civil. O processo civil nos 
sistemas de controle da constitucionalidade. Ação direta de inconstitu-
cionalidade de lei ou ato normativo. Declaração incidental de inconstitu-
cionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade e argüição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental.  Intervenção federal e estadual. 
Jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária: conceito e distinção. Com-
petência: conceito, espécies e critérios de determinação da competência. 
Modificações da competência. Declaração e conflitos de competência. 
Atos processuais: classificação, forma, tempo, lugar, prazo, comunicação 
e nulidades. A Fazenda Pública no processo civil. Prazos e prerrogativas.
 Formação, suspensão e extinção do processo. Processo de conhecimen-
to. Procedimentos e suas espécies. Antecipação da tutela. Petição inicial. 
Resposta do réu. Revelia. Litisconsórcio e assistência. Intervenção de ter-
ceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação a lide e chamamento 
do processo.
 Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Noções gerais, sis-
tema e espécies.
 Audiência. Sentença e coisa julgada. Ação rescisória. Recurso. Noções 
gerais, sistema, espécies e cabimento. Mandado de segurança individual 
e coletivo. Ação popular. Ação civil pública. Ação monitória.Ação civil de 
responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Direito Administrativo
 Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e 
externo da Administração Pública (Tribunal de Contas e Judiciário). Ad-
ministração pública: conceito, estrutura administrativa, poderes e deveres 
do administrador público. Administração Indireta: conceito, autarquia, 
sociedades de economia mista, empresa pública, fundações. Consórcio. 
Controle da administração indireta. Poderes administrativos. Atos admi-
nistrativos: noção, elementos, atributos, espécies. Atos administrativos: 
discricionariedade e vinculação, desvio de poder. Ato administrativo: anu-
lação e revogação, controle jurisdicional de atos administrativos. Proce-
dimento administrativo: conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases. 
Contratos administrativos: conceitos, peculiaridades, espécies. Licitação: 
natureza jurídica, finalidades. Licitação: dispensa e inexigibilidade (Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993). Serviço público: conceito, classifi-
cação, formas de prestação.
Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e de-
veres. Cargo, emprego e função: normas constitucionais, provimento, va-
cância. Responsabilidades dos agentes públicos: civil, administrativa e cri-
minal. Processo administrativo disciplinar.  Bens públicos: regime jurídico 
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e classificação. Bens Públicos: Formas de utilização, concessão, permissão 
e autorização de uso; alienação.
 Responsabilidade civil do Estado, responsabilidade dos agentes públicos. 
Improbidade administrativa: Lei Federal 8.429/92. Lei Orgânica Municipal 
de São Carlos.

Direito Financeiro
Lei Complementar n.° 101 de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal). Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964 (Controle de Orça-
mentos e de Balanços). Plano Plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Lei Orçamentária Anual.

Direito Penal e Processual Penal
 Do crime e da imputabilidade penal. Aplicação da Lei Penal. Inquérito 
policial. Ação penal. Efeitos da condenação. Crimes em espécie: crimes 
contra a Administração Pública, crimes contra a fé pública, crimes contra o 
patrimônio, crimes contra a honra. Crimes contra as finanças públicas. Lei 
Federal n°10.028, de 19 de outubro de 2000. Lei de imprensa. Crimes de 
responsabilidade do Prefeito.

Direito do Trabalho e Previdenciário
Relações de trabalho. Natureza jurídica. Caracterização. Sujeitos da relação 
de emprego: empregador, empregado, autônomos, avulsos, temporários. 
Sucessão de empregadores. Contrato de trabalho: definição. Diferenças 
entre contrato de trabalho e locação de serviços, empreitada, represen-
tação comercial, mandato, parceria. Espécies e efeitos. Alteração. Término. 
Remuneração. Conceito. Distinção entre remuneração e salário. Repouso. 
Férias. Sindicatos. Condições de registro e funcionamento. Atividades e 
prerrogativas. A Fazenda Pública perante a Justiça do Trabalho. Segurida-
de social. Conceitos fundamentais. Princípios. 

CONTADOR
Português: Interpretação de texto. Acentuação Gráfica. Pontuação. Clas-
ses de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações 
que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinô-
nimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Conhecimentos Específicos - Contador
Campo de atuação da Contabilidade: conceitos, finalidades, técnicas, 
princípios contábeis fundamentais (Resoluções CFC nºs 750/93 e 774/94). 
Patrimônio – Componentes patrimoniais: Ativo, Passivo e situação Líqui-
da (Patrimônio Líquido); equação fundamental do patrimônio; represen-
tação gráfica; fatos contábeis e variações patrimoniais. Contas: conceito, 
função e classificação; estrutura das contas. Plano de Contas: conceito, 
composição, provisões e geral. Escrituração: conceito, métodos e proces-
sos, lançamentos, elementos essenciais. Balanço Patrimonial – conceito, 
finalidade, apresentação, conteúdo dos grupos e subgrupos, critérios de 
avaliação do ativo e passivo, levantamento do Balanço Patrimonial (Lei 
6404/76 e posteriores alterações). Contabilidade Pública e Orçamento: 
Lei de orçamento. Elaboração do orçamento. Registros Orçamentários. 
Receita: orçamentária, extra-orçamentária – suas origens e classificações. 
Receita efetiva. Receita por mutação patrimonial. Categorias econômicas. 
Fontes de receitas orçamentárias. Despesa: conceito. Despesa efetiva. Des-
pesa por mutação patrimonial. Plano Plurianual – conceito e aplicação. 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – conceito e aplicação. Classificação 
funcional programática. Elementos de despesa: classificação da despesa. 
Reserva de dotação. Empenho, liquidação e pagamento. Dívida fundada e 
dívida flutuante. Créditos adicionais. Restos a pagar. Sistemas de contas: 
orçamentário, financeiro e patrimonial. Balanços: orçamentário, finan-
ceiro, patrimonial e demonstração de variações patrimoniais. Plano de 
Contas: características fundamentais, codificação da receita e da despesa, 
função das contas e escrituração (Lei 4320/64 da Contabilidade Pública). 
Licitação – Leis nº 8666/93 e 8883/94 – conceitos, finalidade, princípios 
e objeto, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, modalidade, proce-
dimento, anulação e revogação e normas gerais de licitação. Contratos 
Administrativos: conceitos, interpretação, execução e inexecução, requisi-
tos de validade, princípios fundamentais de direito contratual, onerosos e 
gratuito, revisão e extinção dos contratos. Crédito Tributário: constituição 
do crédito tributário, lançamento, competência, modalidades, suspensão, 
extinção e exclusão. Tributo: definição – Impostos, taxas e contribuição de 
melhoria. Obrigação tributária: principal e acessória – conceito. Fato Gera-
dor – hipótese e incidência e não incidência, isenção e imunidade, domicí-
lio tributário. Competência tributária, sujeito ativo. Capacidade tributária: 
sujeito passivo, contribuinte e responsável, responsabilidade solidária, res-
ponsabilidade de terceiros. Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal

Anexo II - Cronograma de Eventos

19.11.11 PUBlICAçãO DO EDITAl

28.11.11 até 02.01.12 Período de Inscrição

04.03.12 Realização da Prova Objetiva 

06.03.12 Divulgação do Gabarito 

07 e 08.03.12 Período para interposição de recursos do Gabarito 

23.03.12
Divulgação da análise dos recursos contra gabaritos; notas da 

prova objetiva; classificação prévia.

26 e 27.03.12 Recurso contra a divulgação do item anterior

19.11.11 PUBlICAçãO DO EDITAl

06.04.12 Publicação das análises dos recursos e classificação final

São Carlos, 18 de novembro 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente

FESC – FUnDAÇÃO EDUCACIOnAL SÃO CARLOS
EDITAL DE COnCURSO PÚbLICO

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC, entidade de direito pú-
blico interno, torna público, por determinação de sua Exma. Diretora Pre-
sidente, Elisete Silva Pedrazzani, a abertura de inscrições para o Concurso 
Público abaixo discriminado, a ser realizado por meio da FUNDAÇÃO PARA 
O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUI-
TA FILHO” – VUNESP.

I – Dos Empregos e Vagas

CONCURSO 
PúBlICO 
NúMERO

EMPREgO
NúMERO DE 

vAgAS

JORNADA DE 
TRABAlHO 
SEMANAl 

SAlÁRIO 
PADRãO*

PRé-REQUISITO 

30
Técnico em 
Informática

Cadastro 
Reserva

40
R$ 

1.337,00

Ensino médio e 
profissionalizante completo 

na área de informática

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimen-
to padrão por força da Lei 13771/06.

I.1. Das Atribuições Gerais do Emprego

Técnico em Informática: Instalar microcomputadores e periféricos em se-
tores administrativos e pedagógicos da instituição. Realizar manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos em oficina ou no local onde 
estejam instalados. Testar e documentar aplicativos a serem adquiridos/
instalados em equipamentos de informática. Instalar e configurar softwa-
res. Verificar equipamentos adquiridos, bem como instalar acessórios e 
respectivos softwares. Configurar servidores de rede (Linux e Windows). 
Implantar redes e estações de trabalho. Revisar e melhorar as redes de 
computadores existentes. Definir e documentar novas redes e alterações 
de redes. Orientar e prestar assistência aos usuários para resolução de 
problemas bem como a utilização de softwares aplicativos e/ou desenvol-
vidos. Colaborar no desenvolvimento e avaliação de sistemas de informa-
ção locais, bem como do website da instituição. Executar outras atividades 
técnicas da área de informática.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 28.11.11 às 16 horas 
de 02.01.12 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.
vunesp.com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição 
das 10 horas de 28.11.11 às 16 horas de 02.01.12;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o can-
didato deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de ins-
crição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do 
item 2, deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite 
para encerramento das inscrições (02.01.12). Atenção para o horário ban-
cário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, so-
mente deverá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
até a data limite do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.
com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do 
período de inscrições (02.01.12). Caso seja detectado algum problema, o 
candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo telefo-
ne (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para verificar o 
ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com 
a autenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamen-
to, referente à taxa de inscrição.
1.1.5. Após as 16 horas (horário de Brasília) de 02.01.12, a ficha de inscrição 
não estará mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em 
caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do perío-
do estabelecido de 28.11.11 a 02.01.12, ou por qualquer outro meio não 
especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição pode-
rá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, no valor de R$ 40,00 (quarenta 
reais).

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos 
serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da 

taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a res-
pectiva compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será 
anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovado a sua 
efetivação dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá 
ser pago antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a 
maior ou em duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo 
alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso 
Público não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá 
sobre a Fundação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e 
pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na 
ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de ins-
crição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessi-
dades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, de-
verão obedecer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das 
Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, deste 
Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições es-
peciais para realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por 
estar com braço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de 
inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germai-
ne Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pesso-
almente ou via SEDEX, ou através do site www.vunesp.com.br, especifi-
cando o nome completo, endereço, telefone e área em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a FESC não se responsabilizam por solicitação de inscrição 
via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comu-
nicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por ou-
tros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com 
as exigências contidas no presente Edital, bem como pela responsabili-
dade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.

II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais

1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e 
nº 13.062 de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de clas-
sificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de 
necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades 
exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham sido 
habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações infe-
riores a 0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores 
a tal valor.
3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do 
cargo são compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, 
no período de inscrição (28.11.11 a 02.01.12) encaminhar, por SEDEX, à 
Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – 
Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da sua prova;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a 
especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, 
a solicitação de prova especial, ou de condições especiais para a realização 
das provas.
5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina espe-
cializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade 
para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 
20/12/1999.
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuida-
de visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução 
das atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de defi-
ciência, é obstativa à inscrição no Concurso.
8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere ao conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização 
das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposen-
tadoria por invalidez.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
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Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.

III - Da Prova

Prova Objetiva. A Prova Objetiva versará sobre Português e Conhecimen-
tos Específicos; será de caráter eliminatório e classificatório.

TABELA PROVA OBJETIVA

EMPREgO PROvAS NúMERO DE QUESTõES vAlOR

Técnico em Informática

Português 10

100 pontos
Matemática 10

Conhecimentos 
Específicos

30

IV - Da Prestação da Prova
1. A prova objetiva será realizada na cidade de São Carlos, no dia 
04/03/2012, às 13 horas, em locais serem comunicados por meio de pu-
blicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados na FESC 
– Fundação Educacional São Carlos.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Diário Oficial do Município. 
2. O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – 
www.vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos. 
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, 
ainda que autenticadas.
*** Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, 
de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
4. Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu 
início.
5. Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
6. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer 
equipamento eletrônico.
7. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realiza-
ção das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompa-
nhamento de um fiscal.
9. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de 
corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
10. O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas 
respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento 
válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá pro-
ceder em conformidade com as instruções especificadas na capa do Ca-
derno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição 
de Folha Definitiva de Respostas.
11. Ao término da prova o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de 
Resposta e o caderno de questões.
12. Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se 
do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não 
levará o caderno de questões. 
14. Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do 
candidato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o proce-
dimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, 
por três vezes.
15. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar atenta-
mente os termos constantes do item 2. do Capítulo V - DO JULGAMENTO 
DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

V-  Do Julgamento da Prova Objetiva e Habilitação

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

Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo 40% das 
questões da Prova de Português, 40% das questões da Prova de Matemáti-
ca e 50% das questões da Prova de Conhecimentos Específicos. 

VI - Da Pontuação Final e Critérios de Desempate

1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do 
total de pontos obtidos, enumerados em duas listas classificatórias, sendo 
uma geral e outra especial (portadores de necessidades especiais).
 1.1. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá 
ser argüida para justificar a concessão de readaptação da função, bem 
como aposentadoria por invalidez. 
2. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) 
será publicada no Diário Oficial do Município, em ordem alfabética, sen-
do concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, 
para que os interessados se apresentem na Divisão de Administração e 
Finanças da FESC, Rua São Sebastião, nº 2.828, Vila Nery, para realização 
de perícia médica e verificação da compatibilidade da deficiência com o 
exercício das atribuições do emprego, por especialista da área de defici-
ência de cada candidato.
3. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
data do respectivo exame médico.
Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no 
prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá 
participar profissional indicado pelo candidato.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso 
da decisão proferida pela Junta Médica.
Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de 
necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o encer-
ramento das inscrições (Lei 10.741/2003);
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Especí-
ficos;
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português;
For o mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 (sessenta) anos;
Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos de idade.

VII - Dos Recursos

1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, conta-
dos da data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, 
deverá utilizar campo próprio para interposição de recursos no endereço 
www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e seguir 
as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das 
etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar condicional-
mente da etapa seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a to-
dos os candidatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifica-
ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-
tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada 
no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.
br.
5. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos in-
terpostos e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 
definitivo.
6. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-
nais.
7. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edi-
tal não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não 
apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender 
às instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Con-
curso Público.
8. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser 
elaborado de forma individualizada, ou seja, 1 (um) recurso por questão 
e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora.
9. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qual-
quer outro meio além do previsto neste Capítulo.
10. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que 
se referem e no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos in-
terpostos em prazo destinado a avento diverso daquele em andamento.
11. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
12. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

VIII–  Da Contratação 

1. São requisitos para a contratação:
Ser  brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
Possuir  os requisitos necessários para exercer o emprego; 

Ter  18 (dezoito) anos completos;
Estar  apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante 
comprovação  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de 
Trabalho – C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candida-
tos e de acordo com as necessidades da FESC, com prévia publicação de 
convocação no Diário Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias 
dos seguintes documentos:
3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 2 fotos 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos com-
pletos;
3.9. Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se  for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se  for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos, se  for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.
4. A convocação para a contratação será feita por meio de publicação no 
Diário oficial do Município, com data marcada para comparecimento, im-
plicando o não comparecimento em desistência tácita da contratação.
5. O candidato poderá optar uma única vez em não assumir a função, fi-
cando remanejado para o final da lista de classificados.

IX – Das Disposições Finais
Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas e 
o processamento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanha-
mento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria da Dire-
tora Presidente da FESC.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso pu-
blicado.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita 
das condições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha definitiva de respostas ao final das provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas.
Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 
19/09/02, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a 
surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos portadores 
de necessidades especiais, desde que aprovados. Os portadores de ne-
cessidades especiais participarão do certame em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação 
das provas.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com a relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático 
de contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a sur-
gir ocorrerá de acordo com a necessidade da FESC, durante a validade do 
concurso, obedecendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos pú-
blicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Consti-
tuição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário 
Oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, impli-
cando o não comparecimento em desistência tácita da vaga.
Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em 
exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o 
desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contratado e a 
apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em do-
cumentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato 
do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homolo-
gação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Adminis-
tração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar 
pessoalmente ou através de procuração o seu endereço e outros dados 
cadastrais na Divisão de Administração e Finanças da FESC.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada 
para a realização do concurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presen-
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te Edital e são afixadas as Normas do Concurso na sede da FESC.

Anexo I – Do Programa

Português: Interpretação de texto. Acentuação Gráfica. Pontuação. Clas-
ses de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações 
que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinô-
nimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e 
máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três 
simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação en-
tre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos - Técnico em Informática
Conhecimentos básicos de hardware e software. Manutenção e configu-
ração de computadores. Conhecimentos avançados de sistemas operacio-
nais (Windows XP ou Posterior, Windows Server 2003/2008 e Linux). Ins-
talação e configuração de sistemas operacionais, pacotes de automação 
e aplicativos. Implementação, administração e manutenção de redes de 
computadores. Softwares servidores.

Anexo II – Cronograma de Eventos

19.11.11 PUBlICAçãO DO EDITAl

28.11.11 até 02.01.12 Período de Inscrição

04.03.12 Realização da Prova Objetiva 

06.03.12 Divulgação do Gabarito 

07 e 08.03.12 Período para interposição de recursos do Gabarito 

23.03.12
Divulgação da análise dos recursos contra gabaritos; notas da 

prova objetiva; classificação prévia.

26 e 27.03.12 Recurso contra a divulgação do item anterior

06.04.12 Publicação das análises dos recursos e classificação final

São Carlos, 18 de Novembro de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente

FESC – FUnDAÇÃO EDUCACIOnAL SÃO CARLOS
EDITAL DE COnCURSO PÚbLICO

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC, entidade de direito 
público interno, torna público, por determinação de sua Exma. Diretora 
Presidente, Elisete Silva Pedrazzani, a abertura de inscrições para os Con-
cursos Públicos abaixo discriminados, a serem realizados por meio da 
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” – VUNESP.
I – Dos Empregos e Vagas

CONCURSO 
PúBlICO 
NúMERO

EMPREgO
NúMERO DE 

vAgAS

JORNADA 
DE 

TRABAlHO 
SEMANAl 

SAlÁRIO 
PADRãO*

PRé-REQUISITO 

31
Educador 

Informática
02

20
(podendo 

ser 
períodos 

diurno 
e/ou 

noturno)

R$ 1.174,00

1-Curso Superior completo.  
2-Comprovação de 
formação específica 

na área de informática 
(Curso Técnico na área 

de Informática ou 
Curso de extensão e/ou 
aperfeiçoamento com 

duração mínima de 360h)

32
Educador 

Português/
Espanhol

Cadastro 
Reserva

12
(podendo 

ser 
períodos 

diurno 
e/ou 

noturno)

R$    821,00
Curso Superior completo 
de Licenciatura em Letras 

(português / espanhol)

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimen-
to padrão por força da Lei 13771/06.

 I.1.  Da Jornada de Trabalho Semanal:
É de direito da Fundação Educacional São Carlos alterar a jornada de tra-
balho do Educador, com proporcional adequação de seus vencimentos, 
conforme Lei Municipal nº 14.841/08, de acordo com o quadro abaixo:

EMPREgO JORNADA DE TRABAlHO SEMANAl
vENCIMENTOS / 

SAlÁRIO PADRãO

Educador

40 horas R$ 2.073,00

30 horas R$ 1.616,00

20 horas R$ 1.174,00

12 horas R$    821,00

I.2. Das Atribuições Gerais do Emprego

Educador - Informática: Desenvolver atividades de formação básica e 
avançada em informática e projetos de educação profissional na área, para 

pessoas jovens, adultas e  pessoas idosas, de diferentes segmentos sociais, 
que permitam a aquisição de conhecimentos e habilidades específicas 
para o uso de computadores e da internet, aliando conteúdos e habilida-
des básicas para o exercício da cidadania, além de orientar e supervisionar 
o uso livre de computadores e colaborar na criação de conteúdos locais 
ou comunitários. Planejar atividades de ensino-aprendizagem, definindo 
objetivos, conteúdo programático, procedimentos de ensino, materiais e 
recursos didáticos, estratégias de avaliação e bibliografia básica. Executar 
o plano de ensino, ministrando aulas e avaliando o aproveitamento esco-
lar. Fazer registro da documentação escolar. Garantir a segurança, higiene 
e proteção ambiental das situações de ensino-aprendizagem. Zelar pela 
manutenção dos equipamentos e ambientes de trabalho. Participar de 
reuniões coletivas de planejamento e avaliação e propor mudanças es-
truturais nos cursos. Participar da organização e da realização de vivên-
cias, visitas, excursões e eventos. Participar de projetos e atividades de 
extensão à comunidade. Participar de ações de capacitação e intercâmbio 
profissional e científico. Sistematizar estudos, informações e experiências 
sobre a área ensinada.

Educador Português/Espanhol: Desenvolver atividades de formação, atu-
alização e aperfeiçoamento em língua portuguesa e em língua espanhola 
para jovens, adultos e pessoas idosas de diferentes segmentos sociais, 
que permita a aquisição de conhecimentos e habilidades específicas para 
uso pessoal e profissional, aliando conteúdos e habilidades básicas para 
o exercício da cidadania. Planejar atividades de ensino-aprendizagem, 
definindo objetivos, conteúdo programático, procedimentos de ensino, 
materiais e recursos didáticos, estratégias de avaliação e bibliografia bá-
sica. Executar o plano de ensino, ministrando aulas e avaliando o apro-
veitamento escolar. Fazer registro da documentação escolar. Garantir a 
segurança, higiene e proteção do ambiente de ensino e das situações de 
ensino-aprendizagem. Zelar pela manutenção dos equipamentos e am-
bientes de trabalho. Participar de reuniões coletivas de planejamento e 
avaliação e propor mudanças estruturais nos cursos. Participar da organi-
zação e da realização de vivências, visitas, excursões e eventos. Participar 
de projetos e atividades de extensão à comunidade. Participar de ações de 
capacitação e intercâmbio profissional e científico. Sistematizar estudos, 
informações e experiências sobre as áreas de ensino.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 28.11.11 às 16 horas 
de 02.01.12 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.
vunesp.com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição 
das 10 horas de 28.11.11 às 16 horas de 02.01.12;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o can-
didato deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de ins-
crição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do 
item 2, deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite 
para encerramento das inscrições (02.01.12). Atenção para o horário ban-
cário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, so-
mente deverá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
até a data limite do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.
com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do 
período de inscrições (02.01.12). Caso seja detectado algum problema, o 
candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo telefo-
ne (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para verificar o 
ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com 
a autenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamen-
to, referente à taxa de inscrição.
1.1.5. Após as 16 horas (horário de Brasília) de 02.01.12, a ficha de inscrição 
não estará mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em 
caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do perío-
do estabelecido de 28.11.11 a 02.01.12, ou por qualquer outro meio não 
especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição pode-
rá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, no valor de R$ 70,00 (setenta 
reais).

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos 
serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da 
taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a res-
pectiva compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será 
anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovado a sua 

efetivação dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá 
ser pago antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a 
maior ou em duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo 
alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso 
Público não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá 
sobre a Fundação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e 
pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na 
ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de ins-
crição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessi-
dades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, de-
verão obedecer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das 
Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, deste 
Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições es-
peciais para realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por 
estar com braço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de 
inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germai-
ne Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pesso-
almente ou via SEDEX, ou através do site www.vunesp.com.br, especifi-
cando o nome completo, endereço, telefone e área em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a FESC não se responsabilizam por solicitação de inscrição 
via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comu-
nicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por ou-
tros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com 
as exigências contidas no presente Edital, bem como pela responsabili-
dade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.

II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais

1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e 
nº 13.062 de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de clas-
sificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de 
necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades 
exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham sido 
habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações infe-
riores a 0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores 
a tal valor.
3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do 
cargo são compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, 
no período de inscrição (28.11.11 a 02.01.12) encaminhar, por SEDEX, à 
Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – 
Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da sua prova;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a 
especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, 
a solicitação de prova especial, ou de condições especiais para a realização 
das provas.
5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina espe-
cializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade 
para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 
20/12/1999.
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuida-
de visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução 
das atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de defi-
ciência, é obstativa à inscrição no Concurso.
8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere ao conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização 
das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposen-
tadoria por invalidez.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
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a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.

III - Das Provas

A seleção constará das seguintes fases:

1ª Fase - Prova Objetiva.  A prova Objetiva versará sobre Português, Co-
nhecimentos Específicos e Conhecimentos Pedagógicos, será de caráter 
eliminatório e classificatório.

2ª Fase - Prova de Títulos será de caráter classificatório.

TABELA PROVA OBJETIVA

EMPREgO PROvAS
NúMERO DE 
QUESTõES

vAlOR

Educador - Informática

Português 10

100 pontos

Conhecimentos 
Pedagógicos

10

Conhecimentos Específicos 30

Prova de Títulos -- 15 pontos

Educador – Português/Espanhol

Português 10

100 pontos
Conhecimentos

Pedagógicos
10

Conhecimentos Específicos 30

Prova de Títulos --   15 pontos

IV - Da Prestação das Provas
1. A prova objetiva será realizada na cidade de São Carlos, no dia 
04/03/2012, às 13 horas, em locais serem comunicados por meio de pu-
blicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados na FESC 
– Fundação Educacional São Carlos.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Diário Oficial do Município. 
2. O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – 
www.vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos. 
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, 
ainda que autenticadas.
*** Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, 
de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
4. Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu 
início.
5. Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
6. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer 
equipamento eletrônico.
7. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realiza-
ção das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompa-
nhamento de um fiscal.
9. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de 
corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
10. O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas 
respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento 
válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá pro-
ceder em conformidade com as instruções especificadas na capa do Ca-
derno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição 
de Folha Definitiva de Respostas.
11. Ao término da prova o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de 
Resposta e o caderno de questões.
12. Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se 
do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não 
levará o caderno de questões. 
14. Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do 
candidato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o proce-

dimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, 
por três vezes.
15. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar atenta-
mente os termos constantes do item 2. do Capítulo V - DO JULGAMENTO 
DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

V -  Do Julgamento das Provas e Habilitação

1- Da Prova Objetiva
        1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos e terá caráter eliminatório e classificatório.
Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo 40% das 
questões da prova de Português, 40% das questões da Prova de Conhe-
cimentos Pedagógicos e 50% das questões da Prova de Conhecimentos 
Específicos. 

 2- Da Prova de Títulos:
 
1. A Prova de Títulos de caráter classificatório, será avaliada na escala de 0 
(zero) a 15 (quinze) pontos.
2. A entrega de títulos para a Prova de Títulos será realizada no mesmo dia 
da Prova Objetiva, nos locais e horários a serem comunicados por meio de 
publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos. 
3. A entrega e a comprovação dos títulos serão de exclusiva responsabi-
lidade do candidato, não sendo permitida a juntada ou substituição de 
quaisquer documentos extemporâneos.
4.  Serão considerados títulos, desde que devidamente comprovados os 
discriminados a seguir:
 
Para os empregos de: Educador- Informática e Educador Português/Espa-
nhol

TÍTUlO COMPROvANTES
vAlOR 
UNITÁ-

RIO
QUANT. MÁXIMA

vAlOR 
MÁXI-

MO

a) Licenciatura Plena 
ou Graduação que 

não seja requisito para 
o emprego

Diploma ou certificado de 
conclusão de curso, em papel 

timbrado da instituição, 
contendo data, carimbo e 
assinatura do responsável. 

1,0 01 1,0

b) Pós-graduação lato 
sensu (especialização 
ou aperfeiçoamento) 

na área ou área 
correlata, com no 

mínimo 360 horas.

Diploma ou certificado de 
conclusão de curso, em papel 

timbrado da instituição, 
contendo data, carimbo, 

assinatura do responsável 
e respectiva carga horária, 

acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar.

4,0 01 4,0

c) Curso de Extensão 
Universitária na área 
(com duração de 30 

horas) 

Diploma ou certificado de 
conclusão de curso, em papel 

timbrado da instituição, 
contendo data, carimbo, 

assinatura do responsável e 
respectiva carga horária.

1,0 03 3,0

d) Pós-graduação lato 
sensu (especialização 
ou aperfeiçoamento) 

em outra área, com no 
mínimo 360 horas. 

Diploma ou certificado de 
conclusão de curso, em papel 

timbrado da instituição, 
contendo data, carimbo, 

assinatura do responsável e 
respectiva carga horária. 

1,0 01 1,0

e) Título de Mestre na 
área em que concorre

Diploma devidamente 
registrado ou declaração/
certificado de conclusão 

de curso, acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar.

5,0 01 5,0

f ) Título de Doutor na 
área em que concorre

Diploma devidamente 
registrado ou declaração/
certificado de conclusão 

de curso, acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar.

6,0 01 6,0

Total Máximo de Pontos 15,0

5. Não será considerado como título o curso que se constituir em pré-
requisito para o emprego. Assim sendo, no caso de entrega de títulos, 
previstos na tabela de títulos, que possam ser considerados pré-requisito, 
o candidato deverá entregar, também, comprovante do pré-requisito, de 
acordo com a tabela de títulos, sob pena de não ter aquele pontuado.
6. Não serão aceitos títulos fora do prazo determinado para sua entrega.
7. Não será permitida a juntada ou a substituição de quaisquer documen-
tos extemporâneos.
8. Não serão avaliados títulos não especificados na tabela.
9. Os documentos deverão ser entregues em cópias reprográficas, autenti-
cadas ou acompanhadas da apresentação do original para serem vistadas 
pelo receptor, sendo que não serão aceitos protocolos de documentos ou 
fac-símile, e não serão aceitos, para entrega, documentos originais de di-
plomas.
10. Os cursos realizados no exterior deverão ser revalidados por universi-
dades oficiais que mantenham cursos congêneres, credenciados junto aos 
órgãos competentes.
11.  Serão considerados títulos os obtidos ou concluídos até 29 de feve-
reiro de 2012.
12. O candidato que desatender aos termos da convocação não poderá 
apresentar seus títulos, recebendo pontuação zero nesse item.
13.  Os resultados da avaliação dos títulos serão publicados no Diário Ofi-
cial do Município de São Carlos, no site www.vunesp.com.br e afixados em 
quadro de avisos da FESC.

14.   A avaliação dos títulos estará sob a responsabilidade da Fundação 
VUNESP.
15.  Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada 
no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da homologa-
ção do resultado final do Concurso Público, poderão ser incinerados pela 
Fundação VUNESP.
16. Os documentos entregues serão devolvidos, após 120 (cento e vinte) 
dias da data da homologação do Concurso Público, desde que solicitado 
à Fundação VUNESP.

VI - Da Pontuação Final e Critérios de Desempate

1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas 
provas objetiva e de títulos.
2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do 
total de pontos obtidos, enumerados em duas listas classificatórias, sendo 
uma geral e outra especial (portadores de necessidades especiais).
 2.1. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá 
ser argüida para justificar a concessão de readaptação da função, bem 
como aposentadoria por invalidez. 
3. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) 
será publicada no Diário Oficial do Município, em ordem alfabética, sen-
do concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, 
para que os interessados se apresentem na Divisão de Administração e 
Finanças da FESC, Rua São Sebastião, nº 2.828, Vila Nery, para realização 
de perícia médica e verificação da compatibilidade da deficiência com o 
exercício das atribuições do emprego, por especialista da área de defici-
ência de cada candidato.
4. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
data do respectivo exame médico.
Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no 
prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá 
participar profissional indicado pelo candidato.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso 
da decisão proferida pela Junta Médica.
Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de 
necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o encer-
ramento das inscrições (Lei 10.741/2003);
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Especí-
ficos;
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português;
Obtiver o maior número de pontos da Prova de Conhecimentos Pedagó-
gicos;
For o mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 (sessenta) anos;
Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos de idade.

VII - Dos Recursos
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, conta-
dos da data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, 
deverá utilizar campo próprio para interposição de recursos no endereço 
www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e seguir 
as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das 
etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar condicional-
mente da etapa seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a to-
dos os candidatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifica-
ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-
tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada 
no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.
br.
5. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos in-
terpostos e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 
definitivo.
6. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-
nais.
7. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edi-
tal não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não 
apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender 
às instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Con-
curso Público.
8. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser 
elaborado de forma individualizada, ou seja, 1 (um) recurso por questão 
e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora.
9. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qual-
quer outro meio além do previsto neste Capítulo.
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10. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que 
se referem e no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos in-
terpostos em prazo destinado a avento diverso daquele em andamento.
11. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
12. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

VIII–  Da Contratação 

1. São requisitos para a contratação:
Ser  brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
Possuir  os requisitos necessários para exercer o emprego; 
Ter  18 (dezoito) anos completos;
Estar  apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante 
comprovação  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de 
Trabalho – C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candida-
tos e de acordo com as necessidades da FESC, com prévia publicação de 
convocação no Diário Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias 
dos seguintes documentos:
3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 2 fotos 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos com-
pletos;
3.9. Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se  for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se  for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos, se  for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.
4. A convocação para a contratação será feita por meio de publicação no 
Diário oficial do Município, com data marcada para comparecimento, im-
plicando o não comparecimento em desistência tácita da contratação.
5. O candidato poderá optar uma única vez em não assumir a função, fi-
cando remanejado para o final da lista de classificados.

IX – Das Disposições Finais
Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas e 
o processamento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanha-
mento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria da Dire-
tora Presidente da FESC.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso pu-
blicado.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita 
das condições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha definitiva de respostas ao final das provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas.
Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 
19/09/02, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a 
surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos portadores 
de necessidades especiais, desde que aprovados. Os portadores de ne-
cessidades especiais participarão do certame em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação 
das provas.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com a relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático 
de contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a sur-
gir ocorrerá de acordo com a necessidade da FESC, durante a validade do 
concurso, obedecendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos pú-
blicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Consti-
tuição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário 
Oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, impli-
cando o não comparecimento em desistência tácita da vaga.
Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em 
exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o 
desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contratado e a 
apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em do-

cumentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato 
do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homolo-
gação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Adminis-
tração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar 
pessoalmente ou através de procuração o seu endereço e outros dados 
cadastrais na Divisão de Administração e Finanças da FESC.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada 
para a realização do concurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presen-
te Edital e são afixadas as Normas do Concurso na sede da FESC.

Anexo I – Do Programa
Educador Informática 
Português: Interpretação de texto. Acentuação Gráfica. Pontuação. Clas-
ses de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações 
que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinô-
nimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Conhecimentos Pedagógicos: Concepções de Educação e Escola. Fun-
ção social da escola e compromisso social do educador. Ética no traba-
lho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas 
e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do 
educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transver-
sal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para 
a orientação, planejamento e implementação  de ações voltadas ao de-
senvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-
aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização 
dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de 
ensino.
Conhecimentos Específicos – Educador – Informática: Conhecimentos 
dos sistemas operacionais (Windows 7 e Linux Ubuntu 11.04). Conheci-
mento dos softwares Microsoft Word 2010 Microsoft Excel 2010, Microsoft 
PowerPoint 2010, Microsoft Access 2010. Conhecimento dos aplicativos 
Dreamweaver CS5, Flash CS5, Fireworks CS5, MySQL, PHP, APACHE. Conhe-
cimento do pacote aplicativo OpenOffice 3.0. Conhecimentos de Internet, 
correio eletrônico e navegador de Internet. Procedimentos de instalação 
de sistemas operacionais e aplicativos em geral. Conhecimentos de har-
dware. Conhecimentos de rede.
Educador Português/Espanhol
Conhecimentos Pedagógicos: Concepções de Educação e Escola. Fun-
ção social da escola e compromisso social do educador. Ética no traba-
lho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas 
e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do 
educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transver-
sal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para 
a orientação, planejamento e implementação  de ações voltadas ao de-
senvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-
aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização 
dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de 
ensino.

Conhecimentos Específicos – Educador – Português / Espanhol
Português
LINGUAGEM, INTERLOCUÇÃO E DIALOGISMO: Língua e linguagem: função 
simbólica (representação de mundo) e função comunicativa (interação so-
cial, ação lingüística); dimensões da linguagem (semântica, gramatical e 
pragmática); discurso e texto; texto e elementos constitutivos do contexto 
de produção; gêneros do discurso: estrutura, seqüências discursivas pre-
dominantes e marcas lingüísticas recorrentes, dialogia e intertextualida-
de. VARIAÇÃO LINGÜISTICA, NORMA E ENSINO DA LÍNGUA: Modalidades, 
variedades, registros; concepções de gramática: normativa ou prescritiva, 
descritiva, internalizada; diferenças entre padrões do oral e do escrito; nor-
ma culta; organização estrutural dos enunciados: propriedades morfológi-
cas (flexão e processos derivacionais) e sintáticas (forma e função dos ele-
mentos da estrutura da sentença e dos sintagmas constituintes); conexão 
entre orações e períodos: parataxe, coordenação e subordinação; léxico: 
campos lexicais, redes semânticas, arcaísmos, neologismos, estrangeiris-
mos, regionalismos, jargões, gíria. PRÁTICAS DE LEITURA E DE PRODUÇÃO 
DE TEXTO: O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e 
fatores de coerência; texto e leitor: procedimentos de leitura; tipos de ati-
vidades de escrita (transcrição, reprodução, paráfrase, resumo, decalque, 
criação); procedimentos de refacção do texto (substituição, acréscimo, 
eliminação, permutação).

Espanhol
Gramática: El alfabeto. Los artículos. Heterogenéricos. Algunos falsos cog-
natos. Las contracciones. Formación Del plural. Los pronombres persona-
les. Lãs preposiciones. Lãs conjunciones. Los advérbios. Muy e mucho. Los 
adjetivos posesivos. Los promones posesivos. Apócope. Los demonstra-
tivos (adjetivos e pronombres). Verbos. Intepretação de textos. Tradução 
dos textos.

Anexo II – Cronograma de Eventos

19.11.11 PUBlICAçãO DO EDITAl

28.11.11 até 02.01.12 Período de Inscrição

04.03.12 Realização da Prova Objetiva e Recebimento de títulos

06.03.12 Divulgação do Gabarito 

07 e 08.03.12 Período para interposição de recursos do Gabarito 

23.03.12 Divulgação da análise dos recursos contra gabaritos

26 e 27.03.12 Recurso contra a divulgação do item anterior

06.04.12
Publicação das notas das provas objetivas; pontuação de títulos; 

classificação prévia

09 e 10/04/12 Recursos contra item anterior

27.04.12 Publicação das análises dos recursos e classificação final

São Carlos, 18 de Novembro de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente

EDITAL DE COnCURSO PÚbLICO

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC, entidade de direito pú-
blico interno, torna público, por determinação de sua Exma. Diretora Pre-
sidente, Elisete Silva Pedrazzani, a abertura de inscrições para o Concurso 
Público abaixo discriminado, a ser realizado por meio da FUNDAÇÃO PARA 
O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUI-
TA FILHO” – VUNESP.

I – DO EMPREGO E VAGAS

CONCURSO 
PúBlICO 
NúMERO

EMPREgO
NúMERO DE 

vAgAS

JORNADA DE 
TRABAlHO 
SEMANAl

SAlÁRIO 
PADRãO*

PRé-REQUISITO

27

Educador 
- Costura 
Industrial, 

Costura Básica 
e Técnicas 
Artesanais

01

12 horas 
semanais
(podendo 

ser 
períodos 

diurno 
e/ou 

noturno)

R$ 821,00
Curso superior 

completo

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimen-
to padrão por força da Lei 13771/06.

 I.1.  Da Jornada de Trabalho Semanal:

É de direito da Fundação Educacional São Carlos alterar a jornada de tra-
balho do Educador, com proporcional adequação de seus vencimentos, 
conforme Lei Municipal nº 14.841/08, de acordo com o quadro abaixo:

EMPREgO JORNADA DE TRABAlHO SEMANAl
vENCIMENTOS / SAlÁRIO 

PADRãO

Educador - Costura Industrial, 
Costura Básica e Técnicas 

Artesanais

40 horas R$ 2.073,00

30 horas R$ 1.616,00

20 horas R$ 1.174,00

12 horas R$    821,00

I.2. Das Atribuições Gerais do Emprego

Educador – Costura Industrial, Costura Básica e Técnicas Artesanais: De-
senvolver atividades de formação básica e avançada nas áreas da Costura 
Industrial, de Corte e Costura Básica e de técnicas artesanais, envolvendo 
conhecimentos práticos e teóricos em termos de: modelagem e corte em 
costura industrial, modelagem e corte em costura doméstica, customi-
zação, criação e desenvolvimento de produtos artesanais. Desenvolver 
projetos de educação profissional na área da Costura Industrial visando 
qualificar ou requalificar jovens e adultos para a inserção no mercado de 
trabalho formal das indústrias e confecções, ministrando aulas de modela-
gem e corte em costura industrial com o manejo de máquinas industriais. 
Ministrar aulas de modelagem e corte em costura básica, customização e 
técnicas artesanais diversas. Desenvolver projetos de educação profissio-
nal e empreendedorismo para jovens, adultos e pessoas idosas de dife-
rentes segmentos sociais, que permitam a aquisição de conhecimentos e 
habilidades específicas para o planejamento, criação e desenvolvimento 
de produtos artesanais de qualidade. Manejo de acessórios de máquinas 
industriais e domésticos; propor e gerenciar os materiais de consumo, 
como tecidos e diversos materiais afins. Desenvolver atividades de for-
mação, aperfeiçoamento, envolvendo conhecimentos práticos e teóricos 
nas diferentes modalidades de artes manuais e afins. Planejar atividades 
de ensino-aprendizagem, definindo objetivos, conteúdo programático, 
procedimentos de ensino, materiais e recursos didáticos, estratégias de 
avaliação e bibliografia básica. Executar o plano de ensino, ministrando 
aulas e avaliando o aproveitamento escolar. Fazer registro da documenta-
ção escolar. Garantir a segurança, higiene e proteção do ambiente de en-
sino e das situações de ensino-aprendizagem. Zelar pela manutenção dos 
equipamentos e ambientes de trabalho. Participar de reuniões coletivas 
de planejamento e avaliação e propor mudanças estruturais nos cursos. 
Participar da organização e da realização de vivências, visitas, excursões 
e eventos. Participar de projetos e atividades de extensão à comunidade. 
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Participar de ações de capacitação e intercâmbio profissional e científico. 
Sistematizar estudos, informações e experiências sobre a área ensinada.

II – DAS INSCRIÇÕES

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 21.11.11 às 16 horas 
de 02.01.12 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.
vunesp.com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição 
das 10 horas de 21.11.11 às 16 horas de 02.01.12;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o can-
didato deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de ins-
crição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do 
item 2, deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite 
para encerramento das inscrições (02.01.12). Atenção para o horário ban-
cário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, so-
mente deverá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
até a data limite do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.
com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do 
período de inscrições (02.01.12). Caso seja detectado algum problema, o 
candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo telefo-
ne (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para verificar o 
ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com 
a autenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamen-
to, referente à taxa de inscrição.
1.1.5. Após as 16 horas (horário de Brasília) de 02.01.12, a ficha de inscrição 
não estará mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em 
caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do perío-
do estabelecido de 21.11.11 a 02.01.12, ou por qualquer outro meio não 
especificado neste Edital.
2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição pode-
rá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, no valor de R$ 70,00 (setenta 
reais). No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos 
serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da 
taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a res-
pectiva compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será 
anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovado a sua 
efetivação dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá 
ser pago antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a 
maior ou em duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo 
alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso 
Público não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá 
sobre a Fundação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e 
pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na 
ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de ins-
crição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessi-
dades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, de-
verão obedecer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das 
Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, deste 
Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições es-
peciais para realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por 
estar com braço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de 
inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germai-
ne Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pesso-
almente ou via SEDEX, ou através do site www.vunesp.com.br, especifi-
cando o nome completo, endereço, telefone e área em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a FESC não se responsabilizam por solicitação de inscrição 
via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comu-
nicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por ou-
tros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com 
as exigências contidas no presente Edital, bem como pela responsabili-
dade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.

II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais

1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e 
nº 13.062 de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de clas-
sificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de 
necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades 
exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham sido 
habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações inferio-
res a 0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores 
a tal valor.
3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do 
cargo são compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, 
no período de inscrição (21.11.11 a 02.01.12), encaminhar, por SEDEX, à 
Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – 
Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da sua prova;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a 
especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, 
a solicitação de prova especial, ou de condições especiais para a realização 
das provas.
5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina espe-
cializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade 
para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 
20/12/1999.
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuida-
de visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução 
das atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de defi-
ciência, é obstativa à inscrição no Concurso.
8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere ao conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização 
das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposen-
tadoria por invalidez.
10. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão 
liberadas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, 
nos termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
11. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação 
de todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
12. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão subme-
ter-se a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua defici-
ência com o exercício das atribuições do emprego.

III - DAS PROVAS

1. O Concurso Público constará das seguintes fases:
 
1ª Fase - Prova Objetiva que versará sobre Português, Conhecimentos Pe-
dagógicos e Conhecimentos Específicos de caráter eliminatório e classifi-
catório, e Conhecimentos Gerais de caráter exclusivamente classificatório. 

2ª Fase - A Prova Prática será elaborada de acordo as Atribuições Gerais 
do Emprego e os Conhecimentos Específicos constantes do ANEXO I - Do 
Programa.
No momento da aplicação, a prova prática visará avaliar as seguintes ca-
racterísticas dos candidatos: criatividade, habilidade, conhecimento das 
técnicas solicitadas e domínio dos equipamentos utilizados.

3ª Fase - Prova de Títulos será de caráter classificatório.

TABELA PROVA OBJETIVA, PROVA PRÁTICA E PROVA DE TÍTULOS

EMPREgO PROvAS
NúMERO DE 
QUESTõES

vAlOR

Educador - Costura 
Industrial, 

Costura Básica e Técnicas 
Artesanais 

Português 10

100 
pontos

Conhecimentos Pedagógicos 10

Conhecimentos Gerais 10

Conhecimentos Específicos 20

Prova Prática -- 100 pontos

Prova de Títulos -- 15 pontos

IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS

1. A prova objetiva será realizada na cidade de São Carlos, no dia 
05/02/2012, às 13 horas, em locais serem comunicados por meio de pu-
blicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados na FESC 
– Fundação Educacional São Carlos.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Diário Oficial do Município. 
2. O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – 
www.vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos. 
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, 
ainda que autenticadas.
*** Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, 
de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
4. Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu 
início.
5. Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
6. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer 
equipamento eletrônico.
7. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realiza-
ção das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompa-
nhamento de um fiscal.
9. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de 
corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
10. O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas 
respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento 
válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá pro-
ceder em conformidade com as instruções especificadas na capa do Ca-
derno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição 
de Folha Definitiva de Respostas.
11. Ao término da prova o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de 
Resposta e o caderno de questões.
12. Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se 
do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não 
levará o caderno de questões. 
14. Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do 
candidato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o proce-
dimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, 
por três vezes.
15. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar atenta-
mente os termos constantes do item 2. do Capítulo V - DO JULGAMENTO 
DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

V - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO

1. DA PROVA OBJETIVA
1.1.  A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos.
1.1.1. A pontuação final obtida na Prova Objetiva será calculada conforme 
segue:

PO = NA x 2
Onde:
PO = pontos da prova objetiva
NA = número de acertos na Prova Objetiva

1.2. Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo 40% 
das questões da prova de Português, 40% das questões da Prova de Co-
nhecimentos Pedagógicos e 40% das questões da Prova de Conhecimen-
tos Específicos. As questões da prova de Conhecimentos Gerais terão cará-
ter exclusivamente classificatório.
1.3. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

2. DA PROVA PRÁTICA
2.1. A convocação para a prova prática será publicada oportunamente na 
Imprensa Oficial do Município e acontecerá em data, turma e local prees-
tabelecidos, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamen-
to, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.2. Serão convocados para realizar a prova prática os candidatos mais 
bem habilitados na prova objetiva, conforme segue:
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Empregos Convocados até a posição

Educador – Costura Industrial, Costura Básica e 
Técnicas Artesanais

20ª

2.2.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.
2.3. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto no Capí-
tulo IV – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.
2.3.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem 
autorização expressa do responsável pela aplicação. 
2.3.2. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 
2.4. A prova prática será elaborada tendo em vista os Conhecimentos Es-
pecíficos do Conteúdo Programático e as Atribuições Gerais do Cargo.
2.5. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos 
e terá caráter classificatório e eliminatório.
2.6. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou su-
perior a 40 pontos na prova prática.
2.7. O candidato não habilitado na prova prática ou aquele habilitado na 
prova objetiva, mas não convocado para a prova prática, será excluído do 
Concurso Público.

3. DA PROVA DE TÍTULOS
 
1.  A Prova de Títulos de caráter classificatório, será avaliada na escala de 0 
(zero) a 15 (quinze) pontos.
2. A entrega de títulos para a Prova de Títulos será realizada no mesmo dia 
da Prova Prática, nos locais e horários a serem comunicados por meio de 
publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos. 
3. A entrega e a comprovação dos títulos serão de exclusiva responsabi-
lidade do candidato, não sendo permitida a juntada ou substituição de 
quaisquer documentos extemporâneos.
4. Serão considerados títulos, desde que devidamente comprovados os 
discriminados a seguir:
 

TÍTUlO COMPROvANTES
vAlOR 

UNITÁRIO
QUANT. 

MÁXIMA
vAlOR 

MÁXIMO

a) Graduação 
na área ou área 

correlata, que não 
seja requisito para 

o emprego.

Diploma ou certificado de conclusão 
de curso, em papel timbrado da 

instituição, contendo data, carimbo e 
assinatura do responsável.

2,0 01 2,0

b) Curso de 
Educação 

profissional Técnico 
de nível médio em 

área correlata.

Diploma ou certificado de conclusão 
de curso, em papel timbrado da 

instituição, contendo data, carimbo e 
assinatura do responsável.

2,0 01 2,0

c) Curso de 
Extensão 

Universitária e/ou 
cursos livres em 

área correlata (com 
duração de no 

mínimo 30 horas).

Diploma ou certificado de conclusão 
de curso, em papel timbrado da 

instituição, contendo data, carimbo, 
assinatura do responsável e respectiva 

carga horária.

1,0 03 3,0

d) Pós-graduação 
lato sensu 

(especialização ou 
aperfeiçoamento) 
em área correlata, 
com no mínimo 

360 horas.

Diploma ou certificado de conclusão 
de curso, em papel timbrado da 

instituição, contendo data, carimbo, 
assinatura do responsável e respectiva 

carga horária, acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar.

4,0 01 4,0

e) Título de Mestre 
ou Doutor na área 
em que concorre.

Diploma devidamente registrado ou 
declaração/certificado de conclusão 

de curso, acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar.

4,0 01 4,0

Total Máximo de Pontos 15,0

5. Não será considerado como título o curso que se constituir em pré-
requisito para o emprego. Assim sendo, no caso de entrega de títulos, 
previstos na tabela de títulos, que possam ser considerados pré-requisito, 
o candidato deverá entregar, também, comprovante do pré-requisito, de 
acordo com a tabela de títulos, sob pena de não ter aquele pontuado.

6. Não serão aceitos títulos fora do prazo determinado para sua entrega.
7. Não será permitida a juntada ou a substituição de quaisquer documen-
tos extemporâneos.
8. Não serão avaliados títulos não especificados na tabela.
9. Os documentos deverão ser entregues em cópias reprográficas, autenti-
cadas ou acompanhadas da apresentação do original para serem vistadas 
pelo receptor, sendo que não serão aceitos protocolos de documentos ou 
fac-símile, e não serão aceitos, para entrega, documentos originais de di-
plomas.
10. Os cursos realizados no exterior deverão ser revalidados por universi-
dades oficiais que mantenham cursos congêneres, credenciados junto aos 
órgãos competentes.
11. Serão considerados títulos os obtidos ou concluídos até 31 de janeiro 
de 2012.
12. O candidato que desatender aos termos da convocação não poderá 
apresentar seus títulos, recebendo pontuação zero nesse item.
13. Os resultados da avaliação dos títulos serão publicados no Diário Ofi-
cial do Município de São Carlos, no site www.vunesp.com.br e afixados em 
quadro de avisos da FESC.
14. A avaliação dos títulos estará sob a responsabilidade da Fundação VU-
NESP.
15. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada 
no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da homologa-
ção do resultado final do Concurso Público, poderão ser incinerados pela 
Fundação VUNESP.
16. Os documentos entregues serão devolvidos, após 120 (cento e vinte) 
dias da data da homologação do Concurso Público, desde que solicitado 
à Fundação VUNESP.

VI - DA PONTUAÇÃO FINAL

1. A pontuação final do candidato corresponderá a nota final obtida pelo 
candidato, conforme segue: 

NF = PO + PP + PT
               2
Onde:
NF = Nota Final
PO = pontos da prova objetiva
PP = pontos da prova prática
PT = pontos da prova de títulos

VII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas 
provas objetiva, prática e de títulos. 
2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do 
total de pontos obtidos, enumerados em duas listas classificatórias, sendo 
uma geral e outra especial (portadores de necessidades especiais).
2.1. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser argüida 
para justificar a concessão de readaptação da função, bem como aposen-
tadoria por invalidez. 
3. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) 
será publicada no Diário Oficial do Município, em ordem alfabética, sen-
do concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, 
para que os interessados se apresentem na Divisão de Administração e 
Finanças da FESC, Rua São Sebastião, nº 2.828, Vila Nery, para realização 
de perícia médica e verificação da compatibilidade da deficiência com o 
exercício das atribuições do emprego, por especialista da área de defici-
ência de cada candidato.
4. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
data do respectivo exame médico.
Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no 
prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá 
participar profissional indicado pelo candidato.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso 
da decisão proferida pela Junta Médica.
Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de 
necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
I - Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o en-
cerramento das inscrições (Lei 10.741/2003);
II - Obtiver o maior número de pontos na Prova Prática
III - Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Es-
pecíficos
IV - Obtiver o maior número de pontos da Prova de Conhecimentos Pe-
dagógicos;
V - For o mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 (sessenta) anos;
VI - Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos de idade.

VIII - DOS RECURSOS 

1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, conta-
dos da data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, 

deverá utilizar campo próprio para interposição de recursos no endereço 
www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e seguir 
as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das 
etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar condicional-
mente da etapa seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a to-
dos os candidatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifica-
ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-
tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada 
no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.
br.
5. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos in-
terpostos e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 
definitivo.
6. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-
nais.
7. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edi-
tal não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não 
apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender 
às instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Con-
curso Público.
8. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser 
elaborado de forma individualizada, ou seja, 1 (um) recurso por questão 
e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora.
9. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qual-
quer outro meio além do previsto neste Capítulo.
10. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que 
se referem e no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos in-
terpostos em prazo destinado a avento diverso daquele em andamento.
11. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
12. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

IX – DA CONTRATAÇÃO

1. São requisitos para a contratação:
a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
b) Possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
c) Ter 18 (dezoito) anos completos;
d) Estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante 
comprovação  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de 
Trabalho – C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candida-
tos e de acordo com as necessidades da FESC, com prévia publicação de 
convocação no Diário Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias 
dos seguintes documentos:
3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 2 fotos 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos com-
pletos;
3.9. Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos, se  for o caso;
3.13. Comprovante de endereço.
4. A convocação para a contratação será feita por meio de publicação no 
Diário oficial do Município, com data marcada para comparecimento, im-
plicando o não comparecimento em desistência tácita da contratação.
5. O candidato poderá optar uma única vez em não assumir a função, fi-
cando remanejado para o final da lista de classificados.

X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas e 
o processamento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanha-
mento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria da Dire-
tora Presidente da FESC.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso pu-
blicado.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita 
das condições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer a prova Objetiva e Prática (1ª e 2ª fase);
b) não entregar ao fiscal a folha definitiva de respostas ao final das provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas.
Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 
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19/09/02, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a 
surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos portadores 
de necessidades especiais, desde que aprovados. Os portadores de ne-
cessidades especiais participarão do certame em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação 
das provas.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com a relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático 
de contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a sur-
gir ocorrerá de acordo com a necessidade da FESC, durante a validade do 
concurso, obedecendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos pú-
blicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Consti-
tuição Federal.
As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do Diário 
Oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, impli-
cando o não comparecimento em desistência tácita da vaga.
Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em 
exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o 
desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contratado e a 
apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em do-
cumentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato 
do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homolo-
gação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Adminis-
tração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar 
pessoalmente ou através de procuração o seu endereço e outros dados 
cadastrais na Divisão de Administração e Finanças da FESC.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada 
para a realização do concurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presen-
te Edital e são afixadas as Normas do Concurso na sede da FESC.

ANEXO I – Do Programa

Português: Interpretação de texto. Acentuação Gráfica. Pontuação. Clas-
ses de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações 
que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinô-
nimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Conhecimentos Pedagógicos: Concepções de Educação e Escola. Fun-
ção social da escola e compromisso social do educador. Ética no traba-
lho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas 
e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do 
educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transver-
sal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para 
a orientação, planejamento e implementação  de ações voltadas ao de-
senvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-
aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização 
dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de 
ensino.

Conhecimentos 
GERAIS:
Cultura Geral. Atualidades Nacionais e Internacionais. Ecologia e Meio 
Ambiente. História geral das artes; História do vestuário e da moda; arte 
popular brasileira.

ESPECÍFICOS:
Conhecimentos básicos da função em Costura Industrial; conhecimento 
das máquinas de costura industrial (reta, interlock, overlock e galoneira); 
conhecimentos básicos da função em corte e costura doméstica/básica; 
conhecimento da máquina de costura doméstica; conhecimentos básicos 
em técnicas artesanais diversas; conhecimento de materiais utilizados; 
identificação de moldes e seqüências de montagem de peças do ves-
tuário; modelagem; tecidos; linhas; modelos; tipos de roupa; desenvol-
vimento de produtos de costura, moda e diferentes técnicas artesanais; 
tendências no setor de costura e moda e tendências no setor de produção 
artesanal.

ANEXO II - Cronograma de Eventos

EvENTO DATA

Publicação do Edital 19/11/11

EvENTO DATA

Período de Inscrições 21/11/2011 até 02/01/12

Aplicação das Provas objetivas 05/02/2012

Publicação dos Gabaritos 07/02/2012

Recursos contra Gabaritos 08 e 09/02/2012

Publicação:
a.Da análise dos recursos contra os gabaritos

24/02/2012

Convocação para Prova Prática A definir

Aplicação Prova Prática A definir

São Carlos, 18 de Novembro de 2011
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente

ATO DA SECRETARIA

COnSELHO mUnICIPAL DE DEFESA DO PATRImÔnIO HISTóRICO, 
ARTÍSTICO E AmbIEnTAL DE SÃO CARLOS - COmDEPHAASC

RESOLUÇÃO DE TOmbAmEnTO
RESOLUÇÃO nº 07 DE 09 DE  DE nOvEmbRO DE 2011

Renato Aurélio Locilento, presidente do Conselho Municipal de Defesa do 
Patrimônio Histórico Artístico e Ambiental de São Carlos, no uso de suas 
atribuições, conforme artigo 17 da Lei Municipal 13.864 de 06 de setem-
bro de 2006, baseando-se em deliberação do referido Conselho, realizada 
no dia 09 de novembro de 2009, CONSIDERANDO o papel de ressociali-
zação e afirmação cultural  da etnia negra desempenhado pelo “Grêmio 
Recreativo e Familiar Flor de Maio”, cuja  idealização e edificação de sua 
sede representam um importante capítulo da história da população negra 
em São Carlos; CONSIDERANDO que esta  instituiçãoultrapassou o aspecto 
meramente recreativo e demonstrou sua vocação educacional e inclusiva, 
criando, ainda na década de 1930, uma escola de ensino primário aberta 
também para a população não afrodescendente; CONSIDERANDO que o 
“Grêmio Recreativo e Familiar Flor de Maio” é o símbolo maior e primevo 
das conquistas da população negra sãocarlense, consolidando-o como 
uma herança cultural coletiva de inestimável valor a esta municipalidade, 
RESOLVE:
Artigo 1º-  Tombar a fachada frontal e salão principal, incluindo o mezani-
no, do Grêmio Recreativo e Familiar Flor de Maio por seu valor histórico e 
arquitetônico.
Parágrafo único - A edificação pode ser ampliada, modificada ou adaptada 
conforme as necessidades de uso e de melhorias, desde que preservados 
os elementos constantes no artigo 1° e com autorização prévia dos órgãos 
competentes.
Artigo 2º- O bem supracitado fica isento de área envoltória, conforme fa-
culta a Lei Municipal 13.864/06.
Artigo 3º- A Fundação Pró Memória de São Carlos inscreverá o bem tom-
bado, conforme discriminado no artigo 1° desta resolução, e após auto-
rização do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Oswaldo Baptista Duarte 
Filho, no Livro de Tombo Arquitetônico, Paisagístico e Ambiental número 
01, volume 01.
Parágrafo único –  A Fundação Pró Memória de São Carlos inscreverá o 
bem tombado como bem histórico-cultural no Livro de Tombo Histórico.
Artigo 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 09 de novembro de 2011
RENATO AURÉLIO LOCILENTO
Presidente do COMDEPHAA/SC 

COnCURSO PÚbLICO E PROCESSO SELETIvO

EDITAL DE COnCURSOS PÚbLICOS
A FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS - FPMSC, entidade de direi-
to público interno, torna público, por determinação de sua Exma. Diretora 
Presidente, Ana Lúcia Cerávolo, a abertura de inscrições para os Concursos 
Públicos abaixo discriminados, a serem realizados por meio da Fundação 
para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Fi-
lho” – VUNESP.

I – Dos Empregos e Vagas

EMPREgOS CÓDIgOS
NúMERO DE 

vAgAS

SAlÁRIO 
PADRãO/

CARgA 
HORÁRIA 
SEMANAl

REQUISITOS MÍNIMOS EXIgIDOS

Auxiliar de 
Conservação Geral

10
Cadastro 
Reserva

R$ 856,00
40 horas

- Ensino fundamental 
incompleto – 4ª série

Técnico em 
Documentação

11
Cadastro 
Reserva

R$ 1.106,00
40 horas

- Ensino médio completo

Técnico em 
Informática

12
Cadastro 
Reserva

R$ 1.337,00
40 horas

- Ensino médio técnico em 
informática

Arquiteto 13
Cadastro 
Reserva

R$ 2.536,00
40 horas

- Ensino superior completo 
em Arquitetura

- Especialização em História 
da Arquitetura

- Registro no Conselho 
Regional de Engenharia e 

Arquitetura

Contador 14
Cadastro 
Reserva

R$ 2.536,00
40 horas

- Ensino superior completo 
em Ciências Contábeis
- Registro no Conselho 

Regional de Contabilidade

Documentalista 15
Cadastro 
Reserva

R$ 2.073,00
40 horas

- Ensino superior completo 
nas áreas de Ciências 
Humanas ou Sociais, 

com especialização em 
Arquivologia, exceto nos 
casos de graduação nesta 

especialização

Historiador 16
Cadastro 
Reserva

R$ 2.073,00
40 horas

- Ensino superior completo 
em História

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimen-
to padrão por força da Lei 13771/06.
** Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/
ou noturnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, à critério da Ad-
ministração. A jornada de trabalho será definida de acordo com a necessi-
dade da Administração.

I.1. Das Atribuições Gerais dos Empregos
Auxiliar de Conservação Geral: Executar serviços de limpeza, arrumação, 
organização e abastecimento em ambientes internos; Executar serviços 
de limpeza, manutenção e irrigação de ambientes externos; Realizar servi-
ços de copa e café; Colaborar na recepção de transporte de mercadorias, 
materiais, móveis e equipamentos; Colaborar com as demais necessidades 
de manutenção e apoio.
Técnico em Documentação: Selecionar os documentos através de análi-
se; Montar e conferir processos para microfilmagem, digitação e arquivo; 
Classificar, registrar, codificar e armazenar os documentos recebidos; Exe-
cutar outras tarefas necessárias à conservação dos documentos; Organizar 
e manter o sistema de conservação dos documentos; Prestar informações 
relativas aos documentos arquivados; Elaborar listagens dos documentos 
microfilmados; Registrar em livro próprio os documentos microfilmados, 
que devem ser incinerados; Elaborar ata dos documentos incinerados; 
Auxiliar e participar de relatórios; Controlar o estoque de material da 
unidade; Coletar e tratar por método estabelecido dados para pesquisa; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade.
Técnico em Informática: Instalar microcomputadores e periféricos em 
setores da instituição. Realizar manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos em oficina ou no local onde estejam instalados. Testar e 
documentar aplicativos a serem adquiridos/instalados em equipamentos 
de informática. Instalar e configurar softwares. Verificar equipamentos 
adquiridos, bem como instalar acessórios e respectivos softwares. Confi-
gurar servidores de rede. Implantar redes e estações de trabalho. Revisar e 
melhorar as redes de computadores existentes. Definir e documentar no-
vas redes e alterações de redes. Orientar e prestar assistência aos usuários 
para resolução de problemas com a utilização de softwares aplicativos e/
ou desenvolvidos. Colaborar no desenvolvimento e avaliação de sistemas 
de informação locais, e do website da instituição. Executar outras ativida-
des técnicas da área de informática.
Arquiteto: Atualizar permanentemente o inventário sobre o patrimônio 
histórico do Município; Orientar pesquisas em sua área específica de atu-
ação e trabalhos de iniciação científica elaborados na Fundação Pró-Me-
mória; Participar do planejamento de publicações no setor de patrimônio 
histórico; Participar da organização do concurso de monografia ou outras 
publicações sobre a cidade; Identificar edifícios ou sítios de interesse his-
tórico para o Município; Acompanhar o estado físico dos edifícios tomba-
dos ou declarados de interesse histórico; Prestar assistência técnica aos 
projetos de restauração ou reformas desenvolvidas para edifícios tomba-
dos ou considerados de interesse histórico e fiscalizá-los; Manter contato 
com órgãos similares, municipais, estaduais e nacional.
Contador: Organizar os serviços de contabilidade. Executar e/ou supervi-
sionar a escrituração de livros contábeis como Diário, Razão, Registro de 
Receitas, Registro de Despesas, Conta-Corrente, Caixa e outros para fazer 
cumprir as exigências legais e administrativas. Proceder à classificação e 
avaliação de despesas, analisando sua natureza para apropriar custos de 
bens e serviços. Efetuar notas de empenho, notas de liquidação e ordens 
de pagamento. Efetuar ou supervisionar os cálculos de reavaliação do ati-
vo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis e instalações, base-
ando-se nos índices adequados a cada caso para atender às disposições 
legais pertinentes. Elaborar balancetes, balanços e outras demonstrações 
contábeis, aplicando as técnicas apropriadas para apresentar resultados 



São Carlos

DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 19 de novembro de 2011 

www.saocarlos.sp.gov.br 37SÃO CARLOS
PREFEITURA DE

parciais e totais da situação orçamentária, patrimonial e financeira da ins-
tituição. Organizar relatórios sobre a situação geral da instituição, trans-
crevendo dados estatísticos e emitindo pareceres técnicos para fornecer 
os elementos contábeis necessários ao relatório da diretoria. Atendimento 
e controle das exigências da Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (AUDESP). Executar outras tarefas relacionadas à 
gestão orçamentária, contábil e financeira.
Documentalista: Colaborar na elaboração do planejamento das ativida-
des de arquivo e documentação. Executar as atividades de classificação, 
registro, guarda e conservação de acervos documentais. Colaborar no 
desenvolvimento de sistemas de catalogação dos acervos documentais. 
Zelar pelo armazenamento e recuperação de documentos. Operar os 
sistemas de controle e circulação de documentos. Colaborar no planeja-
mento e organização do serviço de documentação e arquivo. Colaborar 
no desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente impor-
tantes. Executar os serviços de manutenção e organização do espaço físico 
e do acervo. Executar atividades de análise, descrição e identificação de 
documentos. Orientar os usuários no tratamento e uso do acervo docu-
mental. Colaborar na elaboração de planos de trabalhos. Atuar na equipe 
de elaboração e desenvolvimento de projetos. Promover ações relativas 
aos interesses da Instituição. Desenvolver ou adaptar instrumentos apro-
priados para a recuperação e disseminação da informação mantida pela 
Instituição. Participar do desenvolvimento de sistemas de informação 
documental. Realizar as atividades de levantamentos bibliográficos, arqui-
vísticos e documentais. Promover ações relativas ao serviço de referência 
e difusão da informação. Efetuar diagnóstico de estado de conservação de 
acervos documentais. 
Historiador: Realizar atividades ligadas à elaboração de projetos de pes-
quisa histórica; Realizar pesquisas nas áreas prioritárias da Fundação Pró-
Memória; Orientar trabalhos de iniciação científica elaborados na Funda-
ção Pró-Memória; Participar do planejamento de publicações no setor 
histórico; Participar da organização do concurso de monografia ou outras 
publicações sobre a cidade.

II - Das Inscrições
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 28.11.11 às 16 horas 
de 02.01.12 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.
vunesp.com.br.
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição 
das 10 horas de 28.11.11 às 16 horas de 02.01.12;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o can-
didato deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de ins-
crição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do 
item 2, deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite 
para encerramento das inscrições (02.01.12). Atenção para o horário ban-
cário.
1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, so-
mente deverá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
até a data limite do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.
com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do 
período de inscrições (02.01.12). Caso seja detectado algum problema, o 
candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo telefo-
ne (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para verificar o 
ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com 
a autenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamen-
to, referente à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 02.01.12, a ficha de inscrição não 
estará mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em 
caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do perío-
do estabelecido de 28.11.11 a 02.01.12, ou por qualquer outro meio não 
especificado neste Edital.
2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição po-
derá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo espe-
cificados:

CONCURSO PúBlICO N.º EMPREgO TAXA

10 Auxiliar de Conservação Geral R$ 30,00

11 Técnico em Documentação R$ 40,00

12 Técnico em Informática R$ 40,00

13 Arquiteto R$ 70,00

14 Contador R$ 70,00

15 Documentalista R$ 70,00

16 Historiador R$ 70,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos 
serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da 
taxa de inscrição.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a res-
pectiva compensação. 

2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será 
anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua 
efetivação dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá 
ser pago antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a 
maior ou em duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo 
alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso 
Público não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá 
sobre a Fundação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e 
pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na 
ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de ins-
crição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessi-
dades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, de-
verão obedecer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das 
Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, deste 
Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições es-
peciais para realização da prova como, por exemplo: cadeira especial por 
estar com braço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de 
inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germai-
ne Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pesso-
almente ou via SEDEX, ou através do site www.vunesp.com.br, especifi-
cando o nome completo, endereço, telefone e área em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a FPMSC não se responsabilizam por solicitação de ins-
crição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com 
as exigências contidas no presente Edital, bem como pela responsabili-
dade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição.
4.5. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.

II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e 
nº 13.062 de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de clas-
sificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de 
necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades 
exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham sido 
habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações inferio-
res a 0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores 
a tal valor.
3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do 
cargo são compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, 
no período de inscrição (28/11/11 a 02/01/12), encaminhar, por SEDEX, à 
Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – 
Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da sua prova;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a 
especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, 
a solicitação de prova especial, ou de condições especiais para a realização 
das provas.
5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina espe-
cializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade 
para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 
20/12/1999.
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuida-
de visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução 
das atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de defi-
ciência, é obstativa à inscrição no Concurso.
8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere a conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização 
das fases deste concurso.
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposen-
tadoria por invalidez.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 

junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.

III – Das Disposições Gerais
1. Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas 
e o processamento do concurso. A Comissão responsável pelo acompa-
nhamento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria da 
Diretora Presidente da FPMSC.
2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações 
ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que 
lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso 
publicado.
3. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita 
das condições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
4. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha definitiva de respostas ao final das provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas.
5. Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 
19/09/02, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a 
surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos portadores 
de necessidades especiais, desde que aprovados. Considerar-se-a a re-
serva de vagas quando o número resultante do cálculo de 5% (cinco por 
cento) do total de vagas for igual ou maior que 1 (um), ou seja, a cada 20 
(vinte) candidatos convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilita-
dos na condição de portador de necessidades especiais. 
6. Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao 
conteúdo e a avaliação das provas.
7. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão 
liberadas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, 
nos termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
8. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
9. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-
se a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.
10. A aprovação e correspondente classificação não geram direito auto-
mático de contratação.
11. O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a sur-
gir ocorrerá de acordo com a necessidade da FPMSC, durante a validade 
do concurso, obedecendo à ordem de classificação. 
12. Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos 
públicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Cons-
tituição Federal.
13. As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do 
jornal oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimento, 
implicando, o não comparecimento, em desistência tácita da vaga.
14. Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em 
exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais para o 
desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contratado e a 
apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
15. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em 
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato 
do concurso.
16. O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua ho-
mologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Ad-
ministração Municipal.
17. Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar 
pessoalmente ou através de procuração o seu endereço e outros dados 
cadastrais no Departamento de Gestão Administrativa da FPMSC.
18. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora desig-
nada para a realização do concurso.
19. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o 
presente Edital e são afixadas as Normas do Concurso na sede da FPMSC.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA LÚCIA CERÁVOLO
Diretora Presidente
NORMAS DOS CONCURSOS PARA OS EMPREGOS DE 
AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO GERAL, TÉCNICO EM DOCUMENTAÇÃO, 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA, ARQUITETO, CONTADOR, DOCUMENTALISTA 
E HISTORIADOR

I – Do Concurso
A presente norma rege os Concursos Públicos para os empregos de Auxi-
liar de Conservação Geral, Técnico em Documentação, Técnico em Infor-
mática, Arquiteto, Contador, Documentalista e Historiador, vinculada ao 
Edital dos Concursos Públicos n.ºs 10 a 16.

II - Da Seleção
A seleção constará da seguinte fase:
1. Primeira Fase – Prova Objetiva
A seleção constará de Prova Objetiva de caráter eliminatório. A prova para 
os empregos de Auxiliar de Conservação Geral, Técnico em Documenta-



Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 19 de novembro de 2011 
www.saocarlos.sp.gov.br38 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

ção, Técnico em Informática e Contador versará sobre Português, Mate-
mática e Conhecimentos Específicos e para os empregos de Arquiteto, 
Documentalista e Historiador versará sobre Português, Matemática, Co-
nhecimentos Específicos e Redação, e serão elaboradas de acordo com a 
especificidade do emprego.

EMPREgOS PROvAS ITENS
vAlOR 

(PONTOS)
DATA DA PROvA 

OBJETIvA

Auxiliar de 
Conservação Geral

Língua Portuguesa
Matemática

Conhecimentos Especifícos

10
10
10

100 04/03/12

Técnico em 
Documentação

Técnico em Informática

Língua Portuguesa
Matemática

Conhecimentos Específicos

15
15
20

100 04/03/12

Arquiteto

Língua Portuguesa
Matemática

Conhecimentos Específicos
Redação

10
10
30
-

04/03/12

Documentalista
Historiador

Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos

Redação

10
40
-

100 04/03/12

Contador
Língua Portuguesa

Matemática
Conhecimentos Específicos

10
10
30

100 04/03/12

III - Da Realização da Prova
III.1 – Da realização da Prova Objetiva
1 - A prova será realizada na cidade de São Carlos, no dia 04/03/12, de acor-
do com a tabela apresentada no “item II – da Seleção” em locais e horários 
a serem comunicados por meio de publicação no Jornal Oficial do Municí-
pio de São Carlos e afixados na sede da FPMSC – Praça Antonio Prado, s/n, 
Centro - São Carlos SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Jornal Oficial do Município. 
2 - O cartão de convocação informando o local e horário da prova será 
encaminhado aos candidatos pelo correio. A comunicação feita ao candi-
dato através do correio não tem caráter oficial, é meramente informativa. 
Assim sendo, aquele que não receber o cartão deverá procurar a listagem 
afixada na sede da FPMSC ou acompanhar pelo jornal oficial do Municí-
pio, a publicação do Edital de convocação para as provas. Poderá também 
acompanhar na home page da VUNESP - http://www.vunesp.com.br ou da 
Prefeitura Municipal de São Carlos.
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, 
ainda que autenticadas.
4 - Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
5 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o 
seu início.
6 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
7 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer 
equipamento eletrônico.
8 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a reali-
zação das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos.
9 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompa-
nhamento de um fiscal.
10 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de 
corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
11 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas 
respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento 
válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá pro-
ceder em conformidade com as instruções especificadas na capa do Ca-
derno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição 
de Folha Definitiva de Respostas.
12 - As provas terão duração de 4 horas e ao terminar o candidato deverá 
entregar ao fiscal a Folha Definitiva de Resposta.
 13 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
 14 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-

se do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início. Só 
poderão levar o caderno de questões os candidatos que permanecerem 
na sala em que estiverem realizando as provas, após 2 horas de seu início. 
 15 - Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.

IV – Do Julgamento da Prova 
A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e 
terão caráter eliminatório e classificatório.
Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo:
5.1. Para os empregos de Auxiliar de Conservação Geral, Técnico em Docu-
mentação, Técnico em Informática e Contador: 50% das questões da Prova 
de Língua Portuguesa, 50% das questões da Prova de Matemática e 50% 
das questões da Prova de Conhecimentos Específicos;
5.2. Para o emprego de Arquiteto: 50% das questões da Prova de Portu-
guês, 50% da Prova de Matemática e 50% das questões da Prova de Co-
nhecimentos Específicos.
5.3. Para os empregos de Documentalista e Historiador: 50% das questões 
da Prova de Português e 50% das questões da Prova de Conhecimentos 
Específicos.
5.4. Para os empregos de Arquiteto, Documentalista e Historiador a Prova 
de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na esca-
la de 0 (zero) a 100 (cem).
5.4.1. Será corrigida somente a Prova de Redação dos 30 (trinta) candida-
tos mais bem classificados na Prova Objetiva, mais os empatados com o 
último candidato nessa proporcionalidade.
5.4.2. A Prova de Redação terá sua correção e atribuição de nota de 0 (zero) 
a 20 (vinte).
5.4.3. Serão considerados os seguintes critérios de avaliação: organização 
lógico-sequencial das ideias, coerência e coesão entre os elementos do 
discurso; correção gramatical de acordo com as normas da Língua Por-
tuguesa.
5.4.4. Será considerado habilitado na Redação o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 10 (dez) na Prova de Redação.
5.4.5. O candidato não habilitado na Prova de Redação será eliminado do 
Concurso Público.

V - Dos Recursos
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, conta-
dos da data da publicação do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, 
poderá interpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas 
do Concurso Público e da classificação final, devendo utilizar o campo pró-
prio para interposição de recursos no endereço www.vunesp.com.br, na 
página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das 
etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar condicional-
mente da etapa seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a to-
dos os candidatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifica-
ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-
tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada 
no DOE, e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-
nais.
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edi-
tal não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não 
apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender 
às instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Con-
curso Público.
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qual-
quer outro meio além do previsto neste Capítulo.
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

VI - Classificação Final
A Nota Final será composta:
Para os candidatos aos empregos de Auxiliar de Conservação Geral, Técni-
co em Documentação, Técnico em Informática e Contador será composta 
pela soma dos pontos da Prova Objetiva.
Para os empregos de Arquiteto, Documentalista e Historiador: será com-
posta pela soma dos pontos da Prova Objetiva e de Redação.

2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do 
total de pontos obtidos, enumerados em duas listas classificatórias, sendo 
uma geral e outra especial (portadores de necessidades especiais).
Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser argüida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como aposentado-
ria por invalidez.
3. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais) 
será publicada no Jornal Oficial do Município, em ordem alfabética, sendo 
concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, para 
que os interessados se apresentem na Secretaria Municipal de Administra-
ção e Gestão de Pessoal - Rua Episcopal, n.º 1575, Centro, para realização 
de perícia médica e verificação da compatibilidade da deficiência com o 

exercício das atribuições do emprego, por especialista da área de defici-
ência de cada candidato.
4. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
data do respectivo exame médico.
5. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, 
no prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da qual pode-
rá participar profissional indicado pelo candidato.
6. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 
5 (cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 4.
7. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da realização do exame médico e não caberá qualquer recurso 
da decisão proferida pela Junta Médica.
8. Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores 
de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
9. A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
10. Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
Tiver mais Idade;
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Especí-
ficos;
Obtiver a maior nota na Prova de Redação, quando houver;
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português;
Tiver o maior número de filhos.

VII – Da Contratação 
1. São requisitos para a contratação:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante 
comprovação  em exame de saúde admissional. 
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de 
Trabalho – C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candida-
tos e de acordo com as necessidades da FPMSC, com prévia publicação de 
convocação no Jornal Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias 
dos seguintes documentos:
3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 2 fotos 3x4;
3.3. Carteira de Identidade;
3.4. Cadastro de Pessoa Física;
3.5. Carteira Profissional (só original);
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral;
3.7. PIS/PASEP;
 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos com-
pletos;
3.9. Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso;
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos, se for o caso;
Comprovante de endereço.

VIII – Do Programa

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO GERAL

LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativa, ne-
gativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. 
Noções de gênero: masculino e feminino. Concordância do adjetivo com 
o substantivo e do verbo com o substantivo e com o pronome. Pronomes 
pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento 
de frases corretas e incorretas.
MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multi-
plicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacida-
de, massa, quantidade. Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. 
Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções básicas sobre preservação do patrimônio histórico, artístico, ar-
quitetônico e ambiental; Noções básicas de higienização e conservação 
preventiva para papel; A história de São Carlos – da expansão cafeeira ao 
início da industrialização – 1880 a 1950.

ENSINO MÉDIO COMPLETO

CONTEÚDO COMUM PARA OS EMPREGOS DE TÉCNICO EM DOCUMENTA-
ÇÃO E TÉCNICO EM INFORMÁTICA

LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjeti-
vo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego 
e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa 
e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regên-
cia verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras.
MATEMÁTICA
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
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comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e com-
posta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º 
e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: ta-
belas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, 
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM DOCUMENTAÇÃO
Conceitos fundamentais para a organização e manutenção de arquivos. A 
automação aplicada aos arquivos: conceitos básicos para a montagem de 
bases de dados. Noções de higienização e conservação preventiva para 
papel. Noções de estatística para coleta e tabulação de dados. Técnicas de 
atendimento ao público.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Conhecimentos básicos de hardware e software. Manutenção e configu-
ração de computadores. Conhecimentos avançados de sistemas operacio-
nais (Windows e Linux). Instalação e configuração de sistemas operacio-
nais, pacotes de automação e aplicativos. Implementação, administração 
e manutenção de redes de computadores. Softwares servidores.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

CONTEÚDO COMUM PARA OS EMPREGOS DE ARQUITETO, CONTADOR, 
DOCUMENTALISTA E HISTORIADOR

LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de leitu-
ra, compreensão e interpretação de texto pertinentes à área específica do 
Concurso, bem como, a habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar idéias em diferentes situações.
Interpretação e compreensão de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as ora-
ções). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Análise sintática: termos da oração.
MATEMÁTICA - ARQUITETO
Números inteiros e racionais: operações e propriedades. Razões e Propor-
ções, regra de três simples e composta, porcentagem e juros simples. Con-
cordância de retas e curvas. Geometria Plana e Espacial. Cálculo de áreas 
e volumes.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ARQUITETO
História da Arquitetura Brasileira. Estilos arquitetônicos. Ordens arquite-
tônicas. Patrimônio Histórico-Cultural Urbano: conhecimento geral sobre 
o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico; noções de preservação 
e restauro; conceitos, técnicas e práticas de renovação e requalificação 
urbana. Acompanhamento, controle e fiscalização de obras e serviços: 
licitações e contratos, editais e orçamentos; aferição da precisão da exe-
cução de obras e serviços em relação a contratos, projetos, memoriais e 
cronogramas; execução de medições; noções básicas de gerenciamento 
de obras: cronogramas, PERT, COM; recebimento das obras. Lei Federal 
nº 10257/01 – Estatuto da Cidade. Decreto Estadual nº 12342/78 – Códi-
go Sanitário Estadual. Lei Federal 6766/79 - Legislação de Parcelamento 
do Solo. Lei Municipal nº 13691/05 – Plano Diretor do Município de São 
Carlos. Noções de Orçamento e Planilhas para composição de custos. Le-
vantamento de Quantitativos e planejamento e controle físico financei-
ro. Noções de elaboração de projetos para captação de recursos. Ética e 
legislação profissional. Conhecimentos técnicos necessários aplicáveis à 
análise e avaliação de projetos de edificações, bem como para a concep-
ção, elaboração e coordenação de projetos paisagísticos, construtivos e 
urbanísticos. Conhecimento de normas técnicas – ABNT aplicáveis ao seu 
campo de atuação. Noções gerais de informática abrangendo AutoCAD 
(software de desenhos), banco de dados, representação gráfica, planilhas 
de cálculo. Sistemas de Informação: noções básicas de estatística; méto-
dos e técnicas de análise quantitativa aplicados ao planejamento urbano; 
técnicas de levantamento, coleta, armazenamento, referenciamento e co-
dificação de dados. 
MATEMÁTICA - CONTADOR
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e com-
posta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º 
e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: ta-
belas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, 
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR
Campo de atuação da Contabilidade: conceitos, finalidades, técnicas, 
princípios contábeis fundamentais (Resoluções CFC nºs 750/93 e 774/94). 
Patrimônio – Componentes patrimoniais: Ativo, Passivo e situação Líqui-
da (Patrimônio Líquido); equação fundamental do patrimônio; represen-
tação gráfica; fatos contábeis e variações patrimoniais. Contas: conceito, 
função e classificação; estrutura das contas. Plano de Contas: conceito, 
composição, provisões e geral. Escrituração: conceito, métodos e proces-
sos, lançamentos, elementos essenciais. Balanço Patrimonial – conceito, 
finalidade, apresentação, conteúdo dos grupos e subgrupos, critérios de 
avaliação do ativo e passivo, levantamento do Balanço Patrimonial (Lei 
6404/76  e posteriores alterações). Contabilidade Pública e Orçamento: 
Lei de orçamento. Elaboração do orçamento. Registros Orçamentários. 
Receita: orçamentária, extra-orçamentária – suas origens e classificações. 
Receita efetiva. Receita por mutação patrimonial. Categorias econômicas. 
Fontes de receitas orçamentárias. Despesa: conceito. Despesa efetiva. Des-

pesa por mutação patrimonial. Plano Plurianual – conceito e aplicação. 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – conceito e aplicação. Classificação 
funcional programática. Elementos de despesa: classificação da despesa. 
Reserva de dotação. Empenho, liquidação e pagamento. Dívida fundada e 
dívida flutuante. Créditos adicionais. Restos  a pagar. Sistemas de contas: 
orçamentário, financeiro e patrimonial. Balanços: orçamentário, finan-
ceiro, patrimonial e demonstração de variações patrimoniais. Plano de 
Contas: características fundamentais, codificação da receita e da despesa, 
função das contas e escrituração (Lei 4320/64 da Contabilidade Pública). 
Licitação – Leis nº 8666/93 e 8883/94 – conceitos, finalidade, princípios 
e objeto, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, modalidade, proce-
dimento, anulação e revogação e normas gerais de licitação. Contratos 
Administrativos: conceitos, interpretação, execução e inexecução, requisi-
tos de validade, princípios fundamentais de direito contratual, onerosos e 
gratuito, revisão e extinção dos contratos. Crédito Tributário: constituição 
do crédito tributário, lançamento, competência, modalidades, suspensão, 
extinção e exclusão. Tributo: definição – Impostos, taxas e contribuição de 
melhoria. Obrigação tributária: principal e acessória – conceito. Fato Gera-
dor – hipótese e incidência e não incidência, isenção e imunidade, domicí-
lio tributário. Competência tributária, sujeito ativo. Capacidade tributária: 
sujeito passivo, contribuinte e responsável, responsabilidade solidária, res-
ponsabilidade  de terceiros. Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Lei 9.717 de 27/11/1998 – Dispõe sobre regras 
gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de pre-
vidência social dos servidores públicos da União, dos Estados do Distrito 
Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal. 
Lei Municipal 12.884 de 22/10/01 – Autoriza o Poder Executivo a implantar 
o uso de crachá para todos os funcionários públicos municipais. Decreto 
Municipal 130 de 20/04/07 – Dispõe sobre a avaliação de desempenho 
dos servidores em estágio probatório na administração direta. Decreto 
Municipal 75 de 05/04/05 – Aprova o código de ética do servidor público 
municipal.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - DOCUMENTALISTA
Fundamentos arquivísticos: teorias e princípios. Administração de ar-
quivos. Classificação e avaliação documental. Tipologias documentais e 
suportes físicos: teoria e prática. A automação aplicada aos arquivos. O 
gerenciamento da informação e o acesso ao documento nos arquivos. Hi-
gienização e conservação preventiva. Legislação arquivística. Elaboração 
de projetos para captação de recursos. Ética e legislação profissional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - HISTORIADOR
História do Brasil: do período colonial à República Velha. Brasil Colônia. As-
pectos econômicos e sociais da escravidão. Brasil Império. O fim do tráfego 
negreiro e as conseqüências para a economia do país: o problema da mão-
de-obra. Escravidão, café e mão-de-obra livre. Brasil República. O café e 
o início da industrialização. A participação do imigrante na agricultura 
paulista. A crise dos anos 20 e a Revolução de 30. O movimento constitu-
cionalista de 32. Metodologia da pesquisa: as relações entre o historiador e 
os fatos históricos e os arquivos e a documentação. Elaboração de projetos 
para captação de recursos. Ética e legislação profissional.

IX – Cronograma de Eventos

ITEM EvENTO DATA

01. - Publicação do Edital Até 18/11/2011

02. - Período de inscrições
28/11//2011 até 

02/01/2012

03.
- Aplicação das provas objetivas, redações e 

recebimento de títulos
04/03/2012

04. - Publicação dos gabaritos 06/03//2012

05. - Recursos contra gabaritos 07 e 08/03/2012

06.

- Publicação:
1. da análise dos recursos contra os gabaritos;

2. das notas das provas objetivas dos cargos com fase 
única(objetiva);

3. da classificação prévia dos cargos com fase única 
(objetiva);

23/03/2012

07. - Recursos contra os eventos do item 06 26 e 27/03/2012

08.
- Publicação das análises dos recursos do item 07 e 

classificação final (cargos com fase única)
06/04/2012

09.

- Publicação (cargos sem prova prática):
1. das notas das provas objetivas dos cargos com 

prova objetiva, redação e títulos;
2. da pontuação dos títulos;
3. das notas das redações e

4. da classificação prévia
- Publicação (cargos) com prova prática:

1. Convocação para prova prática

06/04/2012

10. - Recursos contra os eventos do item 09 09 e 10/04/2012

11/11/11
- Publicação das análises dos recursos do item 10 e 

classificação final
27/04/2012

São Carlos, 18 de novembro de 2011.
ANA LÚCIA CERÁVOLO
Diretora Presidente

ATOS DAS SECRETARIAS

C O m U n I C A D O
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos – SAAE,  consoante 
ao disposto no artigo 7º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e  parecer 
de sua Procuradoria Jurídica, aplica parte das  penalidades previstas na 
CLÁUSULA 11ª do Contrato nº 025/2010 de 04/08/2010, à empresa SER 
EVENTOS TURISMO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, 
conforme abaixo:
Multa de 10% (dez por centos), calculado sobre o valor total atualizado 
do Contrato;
Suspensão temporária do direito de participar de Licitações e impedimen-
to de contratar com a Administração (SAAE de São Carlos), pelo prazo  de 
02 (dois) anos seguidos.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 
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COnCURSO PÚbLICO E PROCESSO SELETIvO

EDITAL nº 02/2011
COnCURSO PÚbLICO PARA PROvImEnTO DE EmPREGO PÚbLICO
O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS faz 
saber que se encontram abertas inscrições do Concurso Público para o 
emprego de Técnico em Mecânica, sob organização e aplicação da Funda-
ção para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” – Fundação VUNESP. O Concurso Público será regido pelas Instru-
ções Especiais, parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I - DO EMPREGO 

1. O Concurso Público destina-se ao provimento, mediante contratação, 
dos empregos constantes na tabela adiante, com vagas existentes e das 
que vierem a existir dentro do prazo de sua validade.

2. O emprego, número de vagas, salário e requisitos exigidos são os esta-
belecidos a seguir:

EMPREgO vAgAS
JORNADA DE 
TRABAlHO 

(***)

SAlÁRIO 
(*)

REQUISITOS

Técnico em 
Mecânica

1
40 horas 
semanais

R$ 
1.339,00

Ensino Médio completo com certificado 
de conclusão fornecido por instituição 

reconhecida pelo MEC.
Curso Técnico em Mecânica.

Conhecimentos em informática básica (**)

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimen-
to padrão por força da Lei 13771/06.
** Informática Básica (Sistema Operacional, Editos de Textos, Planilhas ele-
trônicas e Internet)
*** Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos 
e/ou noturnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério da 
Administração.

3. O salário do emprego, tem como base o mês de outubro de 2011, refe-
rente a Classe I, Nível 1.
4. O candidato aprovado e contratado, pelo regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho, deverá prestar serviços em qualquer dependência do 
SAAE SÃO CARLOS, dentro do horário estabelecido pela Administração, 
podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domin-
gos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho.
5. Serão concedidos pelo SAAE SÃO CARLOS os seguintes benefícios: Pla-
no de Carreira com base na Lei Municipal nº 14375/07, prêmio assiduidade 
(6%), 14º salário e adicional por tempo de serviço (triênio – 5%).



Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIAL
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PREFEITURA DE

6. As atribuições a serem exercidas pelo candidato contratado encontram-
se no Anexo I – DAS ATRIBUIÇÕES.

II - DAS INSCRIÇÕES

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 28/11/2011 às 16 horas 
de 02/01/2012 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site 
www.vunesp.com.br.

1.1. Para inscrever-se o candidato deverá:

1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição 
das 10 horas de 28/11/2011 às  16 horas de 02/01/2012;
1.1.2. localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público, quando o can-
didato deverá:
a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de ins-
crição;
b) imprimir o boleto bancário;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do 
item 2, deste Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite 
para encerramento das inscrições (02/01/2012). Atenção para o horário 
bancário.

1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, so-
mente deverá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
até a data limite do encerramento das inscrições.
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.
com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do 
período de inscrições (02/01/2012) Caso seja detectado algum problema, 
o candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo tele-
fone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para verificar 
o ocorrido.
1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com 
a autenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamen-
to, referente à taxa de inscrição.
   1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 02/01/2012, a ficha 
de inscrição não estará mais disponível na internet.
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em 
caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do perío-
do estabelecido (28/11/2011 à 02/01/2012), ou por qualquer outro meio 
não especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição pode-
rá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, no valor abaixo especificado:

ESCOlARIDADE EXIgIDA vAlOR (R$)

Ensino Médio 40,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos 
serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da 
taxa de inscrição.

2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a res-
pectiva compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será 
anulada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua 
efetivação dentro do período de inscrição.
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá 
ser pago antecipadamente.
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a 
maior ou em duplicidade, da importância paga, seja qual for o motivo 
alegado.
2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso 
Público não se realizar, sendo que a responsabilidade da devolução recairá 
sobre a Fundação VUNESP.
3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e 
pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na 
ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de ins-
crição efetuada. 
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessi-
dades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, de-
verão obedecer ao procedimento descrito no subitem 3, item II.1 - Das 
Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, deste 
Capítulo.
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições espe-
ciais para realização da prova objetiva deverão fazer, durante o período de 
inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germai-
ne Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pesso-
almente ou via SEDEX, especificando: “Concurso SAAE São Carlos”, nome 
completo, endereço, telefone e emprego em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e o SAAE São Carlos não se responsabilizam por solicitação 

de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, fa-
lhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem 
como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com 
as exigências contidas no presente Edital, bem como pela responsabili-
dade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição.
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego.

II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais

1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e 
nº 13.062 de 19 de setembro de 2002, ficam reservados para fins de clas-
sificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas portadoras de 
necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades 
exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham sido 
habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações infe-
riores a 0,5 (meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores 
a tal valor, ou seja, a cada 20 candidatos convocados, 1 será convocado da 
lista de habilitados na condição de portador de necessidades especiais.
2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do 
cargo são compatíveis com a deficiência de que é portador.
3. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no 
período de inscrição 28/11/2011 à 02/01/2012, encaminhar, por SEDEX, à 
Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – 
Perdizes, São Paulo – SP – CEP 05002-062, os seguintes documentos:
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a 
especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, 
a solicitação de prova especial, ou de condições especiais para a realização 
das provas.
4. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina espe-
cializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade 
para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 
20/12/1999.
5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuida-
de visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução 
das atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de defi-
ciência, é obstativa à inscrição no Concurso.
7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere a conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização 
das fases deste concurso.
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação da função, bem como para aposen-
tadoria por invalidez.
As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão libe-
radas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos 
termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de 
todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos can-
didatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais, 
após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica.
Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se 
a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego.

IV - DAS PROVAS

1. O Concurso Público constará das seguintes provas:

EMPREgOS PROvAS
NúMERO 
DE ITENS

Técnico em Mecânica

Prova Objetiva
Língua Portuguesa

Matemática
Conhecimentos Específicos

Prova Prática

10
10
20
--

2. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho 
do emprego. Essa prova terá duração de 3 horas e será composta de ques-
tões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, de acordo com o 
conteúdo programático constante do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁ-
TICO.
3. A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, permite avaliar 
o grau de conhecimento e as habilidades do candidato por meio de de-
monstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício 
do emprego. A prova prática será elaborada de acordo com as Atribuições 

Gerais do Emprego.

V - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS

1 - A prova objetiva será realizada na cidade de São Carlos, no dia 
04/03/2012, às 13 horas, em locais serem comunicados por meio de pu-
blicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados no SAAE 
São Carlos.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – 
www.vunesp.com.br. ou do SAAE de São Carlos www.saaesaocarlos.com.
br
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
Original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, 
ainda que autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
4 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o 
seu início.
5 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato.
6 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer 
equipamento eletrônico.
7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a reali-
zação das provas, for surpreendido comunicando-se com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompa-
nhamento de um fiscal.
9 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de 
corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
10 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas 
respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento 
válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá pro-
ceder em conformidade com as instruções especificadas na capa do Ca-
derno de Questões e na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição 
de Folha Definitiva de Respostas.
11 - As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá 
entregar ao fiscal a Folha de Resposta e o caderno de questões.
12 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta, ou resposta rasurada ou errada.
13 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-
se do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não 
levará o caderno de questões. 
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digi-
tal do candidato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o 
procedimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeter-
minado, por três vezes.
16. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar atenta-
mente os termos constantes do item 2. do Capítulo VI - DO JULGAMENTO 
DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO

1. DA PROVA OBJETIVA
1.1.  A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos.
1.2.  A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = Nax100
           Tq
Onde:
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 50 pontos.
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

2. DA PROVA PRÁTICA
2.1. A convocação para a prova prática será publicada oportunamente na 
Imprensa Oficial do Município e acontecerá em data, turma e local prees-
tabelecidos, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamen-
to, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.2. Serão convocados para realizar a prova prática os candidatos mais 
bem habilitados na prova objetiva, conforme segue:
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2.2.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.
2.3. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto no Capí-
tulo V – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.
2.3.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem 
autorização expressa do responsável pela aplicação. 
2.3.2. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 
2.4. A prova prática será elaborada tendo em vista os Conhecimentos Es-
pecíficos do Conteúdo Programático.
2.5. A prova prática será avaliada na escala de 0 a 100 pontos.
2.6. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou su-
perior a 50 pontos na prova prática.
2.7. O candidato não habilitado na prova prática ou aquele habilitado na 
prova objetiva, mas não convocado para a prova prática, será excluído do 
Concurso Público.

VII - DA PONTUAÇÃO FINAL

1. A pontuação final do candidato corresponderá a nota final obtida pelo 
candidato, conforme segue: 
1.1. Para os empregos de Eletricista de Manutenção, a nota final será obti-
da pela fórmula abaixo:

NF = PO + PP
              2
Onde:
NF = Nota Final
PO= Nota da prova objetiva
PP = Nota da prova prática

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da 
pontuação final.
2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessiva-
mente, os seguintes critérios de desempate ao candidato:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 
10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência 
ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior nota na prova prática, quando houver;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Especí-
ficos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa, 
quando houver;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática, quando 
houver;
f ) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
2.1. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos 
candidatos envolvidos.
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo 
uma geral (todos os candidatos aprovados) e outra especial (portadores 
de necessidades especiais aprovados).

IX - DOS RECURSOS

1. O prazo para interposição de recurso será de 2 dias úteis, contados da 
data da divulgação ou do fato que lhe deu origem.
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, 
deverá utilizar somente o campo próprio para interposição de recursos no 
endereço www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, 
e seguir as instruções ali contidas.
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das 
etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar condicional-
mente da etapa seguinte.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a to-
dos os candidatos presentes na prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifica-
ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-
tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para habilitação.
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada 
no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site www.vunesp.com.
br. 
5. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos re-
cursos interpostos e, caso haja anulação ou alteração do gabarito, as pro-
vas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
6. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-

nais.
7. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipu-
lados neste Edital ou aquele que não apresentar fundamentação e em-
basamento ou aquele que não atender às instruções constantes do “link” 
Recursos na página específica do Concurso Público.
8. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser 
elaborado de forma individualizada, ou seja, 1 (um) recurso para cada 
questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca Exa-
minadora.
9. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qual-
quer outro meio, além do previsto neste Capítulo.
10. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que 
se referem e no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos in-
terpostos em prazo destinado a evento diverso daquele em andamento.
11. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
12. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

X – DA CONTRATAÇÃO

1. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de 
Trabalho – C.L.T. e obedecerá à ordem de Classificação Final dos candida-
tos e de acordo com as necessidades do SAAE, com prévia publicação de 
convocação no Diário Oficial do Município. 
2. O candidato convocado será submetido ao exame de saúde admissional 
(físico e mental) que o comprove apto para o emprego. 
3. Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 
19/09/02, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a 
surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos portadores 
de necessidades especiais, desde que aprovados. Considerar-se-á a re-
serva de vagas quando o número resultante do cálculo de 5% do total 
de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 (vinte) candidatos 
convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição de 
portador de necessidades especiais.
4. Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao 
conteúdo e a avaliação das provas.
5. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão 
liberadas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, 
nos termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00.
6. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados cópias autentica-
das dos seguintes documentos: 
6.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos; 
6.2. 2 fotos 3x4; 
6.3. Carteira de Identidade; 
6.4. Cadastro de Pessoa Física; 
6.5. Carteira Profissional (só original); 
6.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quites com a justiça eleitoral; 
6.7. PIS/PASEP; 
6.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos com-
pletos; 
6.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino; 
6.10. Certidão de Casamento, se for o caso; 
6.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso; 
6.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso; 
6.13. Comprovante de endereço;
6.14. atestado de antecedentes criminais, ou protocolo de solicitação. Na 
hipótese de apresentação posterior do atestado, do qual conste restrições, 
implicará na rescisão do contrato de trabalho.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais perti-
nentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer espécie de 
desconhecimento.
2. Quando da contratação, o candidato deverá entregar os documentos 
comprobatórios constantes no item 2. do Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que veri-
ficadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarre-
tarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo 
das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas 
a expectativa de direito à contratação e à preferência na contratação.
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de dois anos, contado 
da data da sua homologação, podendo ser prorrogado, a critério do SAAE 
SÃO CARLOS, uma única vez e por igual período.
5. Caberá ao Presidente do SAAE SÃO CARLOS a homologação deste Con-
curso Público.
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifica-
ções, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser pu-
blicado na Imprensa Oficial do Município.
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edi-
tal e alterações posteriores não serão objetos de avaliação da prova neste 
Concurso Público.
8. As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas pela 
Fundação VUNESP, por meio do Disque VUNESP, e pela internet, no site 
www.vunesp.com.br, sendo que após a classificação definitiva, as informa-
ções serão de responsabilidade do SAAE SÃO CARLOS.

9. Em caso de alteração de algum dado cadastral até a emissão da classi-
ficação definitiva, o candidato deverá requerer a atualização à Fundação 
VUNESP, após o que e durante o prazo de validade deste Certame, pesso-
almente, ao SAAE SÃO CARLOS.
10. O SAAE SÃO CARLOS e a Fundação VUNESP se eximem das despesas 
decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a 
qualquer fase deste Concurso Público e de objetos e documentos esque-
cidos ou danificados no local ou sala de prova.
11. O SAAE SÃO CARLOS e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimen-
to e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
12. O SAAE SÃO CARLOS e a Fundação VUNESP não emitirão Declaração de 
Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação na Imprensa 
Oficial do Município documento hábil para fins de comprovação da apro-
vação.
13. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realiza-
ção deste Concurso Público, serão publicados no Diário Oficial do Municí-
pio e divulgados no site www.vunesp.com.br, sendo de inteira responsa-
bilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.
14. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes 
terá como referência o horário oficial de Brasília.
15. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão jul-
gados pelo SAAE SÃO CARLOS. 
16. Decorridos 90 dias da data da homologação e não caracterizando qual-
quer óbice, é facultada a incineração da prova e demais registros escritos, 
mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os re-
gistros eletrônicos.
17. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o SAAE 
SÃO CARLOS poderá anular a inscrição, prova ou contratação do candi-
dato, verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no Certame.
18. Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos 
públicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Cons-
tituição Federal
19. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Pú-
blico quando não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou 
manifestar sua desistência por escrito.

Informações 

Fundação VUNESP
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes – São Paulo 
- CEP 05002-062
Horário: dias úteis - das 8  às 13horas e das 14 às 17horas
Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 - dias úteis - das 8 às 20 horas 
Site: www.vunesp.com.br

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS 
Avenida Getúlio Vargas, 1500 – Jardim São Paulo – São Carlos – SP – CEP 
13.570-390
Horário: dias úteis - das 8  às 12horas e das 14 às 18horas
Fone (16) 3373-6400 – 0800 111 064
Site: www.saaesaocarlos.com.br
São Carlos, 18 de Novembro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES

TÉCNICO EM MECÂNICA 
instalar conjuntos moto-bomba e realizar sua manutenção com substi-
tuição de peças, tais como: selo mecânico, anel de vedação, eixo, mancal, 
rolamento, rotor etc;
instalar e manter dosadores; 
instalar e manter registros, válvulas, adufas, comportas etc;
montar e conservar tubulações destinadas à captação e condução de 
água e esgoto, clorogás e soluções químicas;
manter fichas de cadastro de equipamentos e eventos de manutenção;
levantar, organizar e fornecer dados estatísticos de sua área de atuação;
executar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos do SAAE 
com apresentação de relatórios periódicos;
zelar pela limpeza, conservação e guarda dos equipamentos utilizados, e 
do local de trabalho; 
Efetuar manutenção dos equipamentos de oficina mecânica.
executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações 
hidráulicas, mecânica dos equipamentos utilizados na estação de capta-
ção de água, estações de tratamento de água e de esgoto, estações eleva-
tórias e demais equipamentos do sistema de água e esgoto;
executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos poços ar-
tesianos, casas de bombas, motores, estações elevatórias, reservatórios de 
água e demais instalações próprias ao SAAE;
cuidar da lubrificação dos equipamentos,
Executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárqui-
cos superiores, relacionados a sua área de atuação
Anexo II – Conteúdo Programático
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Ensino Médio

Língua Portuguesa
Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjeti-
vo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego 
e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa 
e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regên-
cia verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e com-
posta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º 
e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: ta-
belas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, 
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos – Técnico em Mecânica 
As questões serão elaboradas tendo em vista a descrição DAS ATRIBUI-
ÇÕES (ANEXO I).

EXTRATOS

EXTRATO DO PRImEIRO TERmO DE ADITAmEnTO DE COnTRATO
PROC. nº 1.626/2011

NOME DAS PARTES
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA:  FAE – FERRAGENS E APARELHOS ELÉTRICOS S/A.
OBJETO: Fica aditado ao Contrato em epígrafe, a alteração na quantidade 
de entrega consignada na Cláusula 4ª, para que passe a ser efetuada de 
acordo com as necessidades da CONTRATANTE, mediante prévia solicita-
ção com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no mesmo prazo e local 
anteriormente pactuado. 
São Carlos, 17 de Novembro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

EXTRATO DE COnTRATO nº 048/2011.
PROC. nº: 6.599/2011

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
CONTRATADA: MARCIO EDUARDO PERES MUNHOS – ME.
OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao café da manhã 
dos servidores da Autarquia, conforme abaixo:
3.060 litros de suco de fruta natural de forma liquida.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias corridos con-
tados do recebimento do objeto licitado, acompanhado da Nota Fiscal 
Fatura, desde que devidamente atestado pelo S.A.A.E., através de Termo 
de Recebimento.
PREÇO: O preço total é de R$11.658,60.
DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do 
Programa de Trabalho nº 060100.1712260042.725, conforme nota de 
empenho nº 2567 de 27/10/2011, no valor de R$1.943,10, para atender o 
presente exercício.
São Carlos, 16 de novembro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

EXTRATO DE COnTRATO nº 049/2011.
PROC. nº: 6.599/2011

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
CONTRATADA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao café da manhã 
dos servidores da Autarquia, conforme abaixo:
17.148 litros de leite tipo Longa Vida (integral).
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias corridos con-
tados do recebimento do objeto licitado, acompanhado da Nota Fiscal 
Fatura, desde que devidamente atestado pelo S.A.A.E., através de Termo 
de Recebimento.
PREÇO: O preço total é de R$ 36.010,80.    
DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do 
Programa de Trabalho nº 060100.1712260042.725, conforme nota de 
empenho nº 2565 de 26/10/2011,no valor de R$6.001,80, para atender o 
presente exercício.
São Carlos, 16 de novembro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

EXTRATO DE COnTRATO nº 050/2011.
PROC. nº: 6.599/2011

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
CONTRATADA: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORNETA LTDA – EPP.
OBJETO: aquisição de produtos alimentícios destinados ao café da manhã 
dos servidores da Autarquia, conforme tabela abaixo:
95.550 – UN - Bolo (30 gramas) – diversos sabores.
95.550 – UN - Mussarela (fatia 30 gramas).

95.550 – UN - Presunto Magro (fatia 30 gramas).
95.550 – UN - Pão Tipo Francês de 70 grama.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias corridos con-
tados do recebimento do objeto licitado, acompanhado da Nota Fiscal 
Fatura, desde que devidamente atestado pelo S.A.A.E., através de Termo 
de Recebimento.
PREÇO: O preço total é de R$191.023,56.     
DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do 
Programa de Trabalho nº 060100.1712260042.725, conforme nota de em-
penho nº 2566 de 26/10/2011, no valor de R$31.837,28, para atender o 
presente exercício.
São Carlos, 16 de novembro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

EXTRATO DE COnTRATO nº 048/2011.
PROC. nº: 6.599/2011

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
CONTRATADA: MARCIO EDUARDO PERES MUNHOS – ME.
OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao café da manhã 
dos servidores da Autarquia, conforme abaixo:
3.060 litros de suco de fruta natural de forma liquida.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias corridos con-
tados do recebimento do objeto licitado, acompanhado da Nota Fiscal 
Fatura, desde que devidamente atestado pelo S.A.A.E., através de Termo 
de Recebimento.
PREÇO: O preço total é de R$11.658,60.
DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do 
Programa de Trabalho nº 060100.1712260042.725, conforme nota de 
empenho nº 2567 de 27/10/2011, no valor de R$1.943,10, para atender o 
presente exercício.
São Carlos, 16 de novembro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

EXTRATO DE COnTRATO nº 049/2011.
PROC. nº: 6.599/2011

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
CONTRATADA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao café da manhã 
dos servidores da Autarquia, conforme abaixo:
17.148 litros de leite tipo Longa Vida (integral).
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias corridos con-
tados do recebimento do objeto licitado, acompanhado da Nota Fiscal 
Fatura, desde que devidamente atestado pelo S.A.A.E., através de Termo 
de Recebimento.
PREÇO: O preço total é de R$ 36.010,80.    
DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do 
Programa de Trabalho nº 060100.1712260042.725, conforme nota de 
empenho nº 2565 de 26/10/2011,no valor de R$6.001,80, para atender o 
presente exercício.
São Carlos, 16 de novembro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

EXTRATO DE COnTRATO nº 050/2011.
PROC. nº: 6.599/2011

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
CONTRATADA: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORNETA LTDA – EPP.
OBJETO: aquisição de produtos alimentícios destinados ao café da manhã 
dos servidores da Autarquia, conforme tabela abaixo:
95.550 – UN - Bolo (30 gramas) – diversos sabores.
95.550 – UN - Mussarela (fatia 30 gramas).
95.550 – UN - Presunto Magro (fatia 30 gramas).
95.550 – UN - Pão Tipo Francês de 70 grama.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias corridos con-
tados do recebimento do objeto licitado, acompanhado da Nota Fiscal 
Fatura, desde que devidamente atestado pelo S.A.A.E., através de Termo 
de Recebimento.
PREÇO: O preço total é de R$191.023,56.     
DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do 
Programa de Trabalho nº 060100.1712260042.725, conforme nota de em-
penho nº 2566 de 26/10/2011, no valor de R$31.837,28, para atender o 
presente exercício.
São Carlos, 16 de novembro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

CONSELHOS
MUNICIPAIS

COnSELHO mUnICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE COnvOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Educação, CONVOCA os membros titulares e 
suplentes para a 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA do biênio 2010-2012, que se 

realizará no dia, horário e local abaixo discriminados, da qual constará o 
seguinte-
1-Informes
2-Aprovação de atas
3- Educação Infantil e Sistemas de Ensino
4-VI Conferência Municipal de Educação
5-Outros
Dia: 22 de Novembro – 3ª feira
Horário: Período da Tarde das 18h às 20h ou 18h30 - 20h30 em segunda 
chamada.
Local: Palacete Conde do Pinhal, Rua Conde do Pinhal, 2017 - Centro
São Carlos, 17 de Novembro de 2011.
Gabriela Guarnieri de Campos Tebet
Presidente Interina do CME

COnSELHO mUnICIPAL DE CULTURA
COnvOCAÇÃO PARA A 4ª ELEIÇÃO DOS 

REPRESEnTAnTES DA SOCIEDADE CIvIL nO COnSELHO 
mUnICIPAL DE CULTURA DE SÃO CARLOS

(aprovado na 63º Reunião Ordinária, ocorrida em 07 de novembro de 
2011)
O Presidente do Conselho Municipal de Cultura de São Carlos convoca 
toda sociedade para a eleição dos segmentos representados pela socieda-
de civil e que compõe o CMCSC, a saber:
- Entidades sem fins lucrativos, que tenham em seu estatuto, como atri-
buição ou finalidade, o apoio ao desenvolvimento de atividades artístico 
culturais;
- Artes Cênicas;
- Artes Visuais;
- Audiovisual;
- Cultura Popular;
- Música;
- Livro e Leitura.
A Eleição será realizada no dia 10 de dezembro de 2011, a partir das 14h 
horas, no Paço Municipal, Rua Episcopal, 1.575 - Centro. Os candidatos 
deverão se organizar por chapa, que será formada pelo titular e seu res-
pectivo suplente.
Podem participar: 
Como candidatos, pessoas acima de 16 anos de idade, atuantes nas áreas 
de cultura, devidamente credenciadas nas áreas. O candidato deverá por-
tar RG, CPF e duas cópias de comprovante de residência, sendo um atual e 
outro de 12 (doze) meses anteriores.
Como eleitores, pessoas atuantes nas áreas de cultura, devidamente cre-
denciadas nas respectivas áreas.
São Carlos, 18 de novembro de 2011.
Ricardo Rodrigues da Silva
Presidente do CMCSC

COnSELHO mUnICIPAL DE DEFESA DO PATRImÔnIO HISTóRICO, 
ARTÍSTICO E AmbIEnTAL DE SÃO CARLOS - COmDEPHAASC

RESOLUÇÃO DE TOmbAmEnTO
RESOLUÇÃO nº 07 DE 09 DE  DE nOvEmbRO DE 2011

Renato Aurélio Locilento, presidente do Conselho Municipal de Defesa do 
Patrimônio Histórico Artístico e Ambiental de São Carlos, no uso de suas 
atribuições, conforme artigo 17 da Lei Municipal 13.864 de 06 de setem-
bro de 2006, baseando-se em deliberação do referido Conselho, realizada 
no dia 09 de novembro de 2009, CONSIDERANDO o papel de ressociali-
zação e afirmação cultural da etnia negra desempenhado pelo “Grêmio 
Recreativo e Familiar Flor de Maio”, cuja  idealização e edificação de sua 
sede representam um importante capítulo da história da população negra 
em São Carlos; CONSIDERANDO que esta instituição ultrapassou o aspecto 
meramente recreativo e demonstrou sua vocação educacional e inclusiva, 
criando, ainda na década de 1930, uma escola de ensino primário aberta 
também para a população não afrodescendente; CONSIDERANDO que o 
“Grêmio Recreativo e Familiar Flor de Maio” é o símbolo maior e primevo 
das conquistas da população negra sãocarlense, consolidando-o como 
uma herança cultural coletiva de inestimável valor a esta municipalidade,
RESOLVE:
Artigo 1º-  Tombar a fachada frontal e salão principal, incluindo o mezani-
no, do Grêmio Recreativo e Familiar Flor de Maio por seu valor histórico e 
arquitetônico.
Parágrafo único - A edificação pode ser ampliada, modificada ou adaptada 
conforme as necessidades de uso e de melhorias, desde que preservados 
os elementos constantes no artigo 1° e com autorização prévia dos órgãos 
competentes.
Artigo 2º- O bem supracitado fica isento de área envoltória, conforme fa-
culta a Lei Municipal 13.864/06.
Artigo 3º- A Fundação Pró Memória de São Carlos inscreverá o bem tom-
bado, conforme discriminado no artigo 1° desta resolução, e após auto-
rização do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Oswaldo Baptista Duarte 
Filho, no Livro de Tombo Arquitetônico, Paisagístico e Ambiental número 
01, volume 01.
Parágrafo único –  A Fundação Pró Memória de São Carlos inscreverá o 
bem tombado como bem histórico-cultural no Livro de Tombo Histórico.
 Artigo 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 09 de novembro de 2011
RENATO AURÉLIO LOCILENTO
Presidente do COMDEPHAA/SC 
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                                                                          SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                                                                                                             SÃO CARLOS - SP -
MÊS DE OUTUBRO DE 2011                                                                                                  BALANCETE FINANCEIRO

                                                   RECEITA                                              DESPESA 
TÍTULOS     ANTERIOR           NESTE            TOTAL          ANTERIOR            NESTE          TOTAL 
ORÇAMENTÁRIO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - PROGRAMATICA
Receitas Correntes 1-Legislativa
Receita Tributária  R$989,17  R$175,26  R$1.164,43 2-Judiciária
Receita Patrimonial  R$57.322,63  R$5.783,25  R$63.105,88 3-Administração e Planejamento
Desconto Tarifa Social  R$(274.043,14)  R$(30.106,40)  R$(304.149,54)
Receita de Serviços  R$38.753.301,20  R$4.987.028,48  R$43.740.329,68 4-Agricultura
Outras Receitas Correntes  R$4.989.905,04  R$322.161,66  R$5.312.066,70 5-Comunicações
Transferências Correntes  R$2.220.205,38  R$2.220.205,38 
Receitas de Capital  R$1.260.941,89  R$1.260.941,89 6-Defesa Nacional e Segurança Pública
Sub Total  R$47.008.622,17  R$5.285.042,25  R$52.293.664,42 7-Desenvolvimento Regional

8-Educação e Cultura
9-Energia e Recursos Minerais

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
  -  11-Indústria, Comércio e Serviços

Serviços da Dívida a pagar   -  12-Relações Exteriores
Consignações em Folha  R$2.792.781,33  R$296.084,10  R$3.088.865,43 13-Saúde e Saneamento  R$44.286.053,25  R$5.418.919,16  R$49.704.972,41 

14-Trabalho
Depósito para Caução  R$61.041,30  R$2.625,53  R$63.666,83 15-Assistência e Previdência  R$430.936,90  R$47.801,10  R$478.738,00 
Outras Operações  R$2.439.045,15  R$286.951,56  R$2.725.996,71  Sub Total  R$44.716.990,15  R$5.466.720,26  R$50.183.710,41 
Sub Total  R$5.292.867,78  R$585.661,19  R$5.878.528,97 

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DISPONÍVEL Restos a pagar  R$2.402.665,26  R$2.402.665,26 

Serviços da Dívida a pagar
Bancos C/Movimento  R$335.252,56  R$489.799,23  R$335.252,56 Consignações em Folha  R$2.683.016,78  R$297.552,34  R$2.980.569,12 
Bancos C/Aplicação  R$250.906,19  R$143.401,14  R$250.906,19 Depósito para Caução  R$56.577,18  R$56.577,18 
Bancos C/Vinculada  R$21.607.637,05  R$21.179.152,27  R$21.607.637,05 Outras Operações  R$2.823.683,74  R$98.607,63  R$2.922.291,37 
Sub Total  R$22.193.795,80  R$21.812.352,64  R$22.193.795,80 Sub Total  R$7.965.942,96  R$396.159,97  R$8.362.102,93 

DISPONÍVEL

Bancos C/Movimento  R$489.799,23  R$340.438,00  R$340.438,00 
Bancos C/Aplicação  R$143.401,14  R$144.231,40  R$144.231,40 
Bancos C/Vinculada  R$21.179.152,27  R$21.335.506,45  R$21.335.506,45 
Sub Total  R$21.812.352,64  R$21.820.175,85  R$21.820.175,85 

TOTAL  R$74.495.285,75  R$27.683.056,08  R$80.365.989,19 TOTAL  R$74.495.285,75  R$27.683.056,08  R$80.365.989,19 

           Chefe do Setor de Contabilidade            Gerente de Finanças             Chefe do Setor de Tesouraria e Arrecadação             Presidente do SAAE
             Mário Luiz Paulino                           Gilmar Xavier Marques    Eduardo Antonio Teixeira Cotrim

10-Habitação e Hurbanismo
Restos a pagar (contra-partida)

Cancel. de Div. Passivas (RP)Contr.

                      Marilda T. Migliato
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1.0.0.0.0.00.00
1.1.0.0.0.00.00
1.1.1.0.0.00.00
1.1.1.1.0.00.00
1.1.1.1.1.00.00
1.1.1.1.2.00.00
1.1.1.1.2.01.00
1.1.1.1.3.00.00
1.1.1.1.3.08.00
1.1.2.0.0.00.00
1.1.2.1.0.00.00
1.1.2.1.9.00.00
1.1.2.1.9.99.00
1.1.3.0.0.00.00
1.1.3.1.0.00.00
1.1.3.1.9.00.00
1.1.3.1.9.99.00
1.2.0.0.0.00.00
1.2.2.0.0.00.00
1.2.2.1.0.00.00
1.2.2.1.1.00.00
1.2.2.1.1.02.00
1.2.2.1.1.02.20
1.4.0.0.0.00.00
1.4.2.0.0.00.00
1.4.2.1.0.00.00
1.4.2.1.1.00.00
1.4.2.1.1.01.00
1.4.2.1.2.00.00
1.4.2.1.2.10.00
1.4.2.1.2.26.00
1.4.2.1.2.34.00
1.4.2.1.2.42.00
1.4.2.1.2.52.00
1.4.2.1.2.99.00
1.9.0.0.0.00.00

Ativo 
Ativo Circulante 
Disponível 
Disponível Em Moeda Nacional 
Caixa 
Bancos Conta Movimento 
Contas Próprias /Conta Única
Aplicações Financeiras 
Fundo De Aplicação Financeira 
Créditos Em Circulação 
Créditos A Receber 
Créditos Diversos A Receber 
Outros Créditos A Receber
Bens E Valores Em Circulação 
Estoques 
Estoques Diversos
Outros Estoques
Ativo Realizável A Longo Prazo 
Créditos Realizáveis A Longo Prazo 
Créditos Do Município
Dívida Ativa 
Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida Ativa
Outras Dívidas Ativas Não Tributárias
Ativo Permanente 
Imobilizado 
Bens Móveis E Imóveis 
Bens Imóveis 
Edif ícios 
Bens Móveis 
Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões 
Instrumentos Musicais E Artísticos 
Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos 
Mobiliário Em Geral 
Veículos De Tração Mecânica 
Outros Bens Móveis 
Ativo Compensado 

 30.598.493,21
 1.392.753,27
 1.328.062,52
 1.328.062,52

 623,46
 315.303,84
 315.303,84

 1.012.135,22
 1.012.135,22

 13.303,22
 13.303,22
 13.303,22
 13.303,22
 51.387,53
 51.387,53
 51.387,53
 51.387,53
 43.966,47
 43.966,47
 43.966,47
 43.966,47
 43.966,47
 43.966,47

 1.581.068,18
 1.581.068,18
 1.581.068,18

 712.308,50
 712.308,50
 868.759,68

 5.440,50
 8.955,50

 635.592,17
 154.230,51
 57.969,00
 6.572,00

 27.580.705,29

 3.828.421,63
 994.405,66
 994.405,66
 994.405,66
 313.917,57
 387.567,62
 387.567,62
 292.920,47
 292.920,47

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 581,02
 581,02
 581,02
 581,02
 581,02
 581,02

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 2.833.434,95

 2.596.360,30
 963.793,75
 963.793,75
 963.793,75
 312.305,05
 612.384,42
 612.384,42
 39.104,28
 39.104,28

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 1.632.566,55

 31.830.554,54
 1.423.365,18
 1.358.674,43
 1.358.674,43

 2.235,98
 90.487,04
 90.487,04

 1.265.951,41
 1.265.951,41

 13.303,22
 13.303,22
 13.303,22
 13.303,22
 51.387,53
 51.387,53
 51.387,53
 51.387,53
 44.547,49
 44.547,49
 44.547,49
 44.547,49
 44.547,49
 44.547,49

 1.581.068,18
 1.581.068,18
 1.581.068,18

 712.308,50
 712.308,50
 868.759,68

 5.440,50
 8.955,50

 635.592,17
 154.230,51
 57.969,00
 6.572,00

 28.781.573,69
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1.9.1.0.0.00.00
1.9.1.1.0.00.00
1.9.1.1.1.00.00
1.9.1.1.4.00.00
1.9.2.0.0.00.00
1.9.2.1.0.00.00
1.9.2.1.1.00.00
1.9.2.1.2.00.00
1.9.2.1.2.01.00
1.9.2.1.2.02.00
1.9.2.1.9.00.00
1.9.2.1.9.01.00
1.9.2.1.9.01.01
1.9.2.1.9.01.09
1.9.2.4.0.00.00
1.9.2.4.1.00.00
1.9.2.4.1.01.00
1.9.2.4.1.01.01
1.9.2.4.1.01.09
1.9.3.0.0.00.00
1.9.3.1.0.00.00
1.9.3.1.1.00.00
1.9.3.1.1.01.00
1.9.3.1.1.01.02
1.9.3.1.1.01.03
1.9.3.1.1.01.04
1.9.3.1.1.02.00
1.9.3.1.1.02.10
1.9.3.1.1.02.20
1.9.3.1.3.00.00
1.9.3.1.3.01.00
1.9.3.1.3.01.01
1.9.3.1.3.01.02
1.9.3.1.3.01.09
1.9.3.1.3.02.00
1.9.3.1.3.02.01

Execução Orçamentária Da Receita 
Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita 
Receita A Realizar 
Receita Realizada 
Fixação Orçamentária Da Despesa 
Dotação Orçamentária 
Dotação Inicial 
Dotação Suplementar 
 Excesso De Arrecadação - Tesouro
Superávit Financeiro
Dotação Remanejada
Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa
Acréscimo
® Redução
Execução Da Despesa 
Empenho Da Despesa 
Empenhos Por Nota De Empenho 
Emissão De Empenhos 
®  Anulação De Empenhos 
Execução Da Programação Financeira 
Cronograma Mensal De Desembolso
Programação De Desembolso Mensal Orçamentário
Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação De Desembolso Mensal  Disponível
Programação De Desembolso Mensal  Reservado
Programação De Desembolso Mensal  Empenhado
Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber
Programação De Desembolso  Mensal A Receber
Programação De Desembolso Mensal  Recebida
Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício
Liquidadas A Pagar
Liquidadas E Pagas 
® Saldo De Adiantamento Não Utilizado 
Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios Anteriores
Liquidadas A Pagar

 2.814.591,07
 2.814.591,07
 2.331.454,33

 483.136,74
 9.539.289,57
 6.737.091,43
 6.475.011,07

 262.080,36
 245.683,50
 16.396,86

 0,00
 0,00

 87.760,00
-87.760,00

 2.802.198,14
 2.802.198,14
 2.802.198,14
 2.848.349,12

-46.150,98
 14.750.946,19
 13.422.883,67
 10.397.511,43
 6.737.091,43
 3.746.448,20

 188.445,09
 2.802.198,14
 3.660.420,00

 837.105,00
 2.823.315,00
 3.025.372,24
 2.572.400,68

 13.889,78
 2.560.289,75

-1.778,85
 452.971,56

 0,00

 24.293,87
 24.293,87

 0,00
 24.293,87

 664.927,06
 219.922,00

 0,00
 213.922,00

 0,00
 213.922,00

 6.000,00
 6.000,00
 6.000,00

 0,00
 445.005,06
 445.005,06
 445.005,06
 445.005,06

 0,00
 2.134.174,68
 1.758.086,36
 1.140.737,58

 835.702,58
 389.437,52

 1.260,00
 445.005,06
 305.035,00

 0,00
 305.035,00
 617.348,78
 609.248,78
 306.914,26
 302.334,52

 0,00
 8.100,00
 4.050,00

 24.293,87
 24.293,87
 24.293,87

 0,00
 10.176,02
 6.000,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 6.000,00
 6.000,00

 0,00
 6.000,00
 4.176,02
 4.176,02
 4.176,02

 0,00
 4.176,02

 1.588.825,82
 1.243.349,41

 926.815,58
 621.780,58
 452.265,06
 165.339,50

 4.176,02
 305.035,00
 305.035,00

 0,00
 316.533,83
 308.433,83
 302.334,52

 5.874,86
 224,45

 8.100,00
 4.050,00

 2.814.591,07
 2.814.591,07
 2.307.160,46

 507.430,61
 10.194.040,61
 6.951.013,43
 6.475.011,07

 476.002,36
 245.683,50
 230.318,86

 0,00
 0,00

 93.760,00
-93.760,00

 3.243.027,18
 3.243.027,18
 3.243.027,18
 3.293.354,18

-50.327,00
 15.296.295,05
 13.937.620,62
 10.611.433,43
 6.951.013,43
 3.683.620,66

 24.365,59
 3.243.027,18
 3.660.420,00

 532.070,00
 3.128.350,00
 3.326.187,19
 2.873.215,63

 18.469,52
 2.856.749,41

-2.003,30
 452.971,56

 0,00
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1.9.3.1.3.02.02
1.9.3.1.3.02.03
1.9.3.1.3.02.04
1.9.3.2.0.00.00
1.9.3.2.9.00.00
1.9.3.2.9.01.00
1.9.3.2.9.02.00
1.9.5.0.0.00.00
1.9.5.1.0.00.00
1.9.5.1.2.00.00
1.9.5.1.5.00.00
1.9.5.2.0.00.00
1.9.5.2.0.02.00
1.9.5.9.0.00.00
1.9.5.9.1.00.00
1.9.9.0.0.00.00
1.9.9.1.0.00.00
1.9.9.1.1.00.00
1.9.9.1.1.06.00
1.9.9.1.1.06.01
1.9.9.1.1.06.02
1.9.9.1.1.06.03
1.9.9.6.0.00.00
1.9.9.6.1.00.00
1.9.9.6.1.01.00
2.0.0.0.0.00.00
2.1.0.0.0.00.00
2.1.1.0.0.00.00
2.1.1.1.0.00.00
2.1.1.1.1.00.00
2.1.1.1.1.02.00
2.1.1.1.2.00.00
2.1.1.1.3.00.00
2.1.1.1.3.01.00
2.1.1.1.4.00.00
2.1.1.1.4.02.00

Não Liquidadas
Liquidadas E Pagas 
Não Liquidadas E Canceladas
Disponibilidades Financeiras
Outras Disponibilidades Financeiras
Orçamentárias
Extra-Orçamentárias
Execução De Restos A Pagar 
Inscrição De Restos A Pagar 
Restos A Pagar - Não Processados 
Liquidação De Restos A Pagar -  Não Processados
Pagamento De Restos A Pagar 
Pagamento De Restos A Pagar -  Não Processados - Liquidados No Exercício
Cancelamento De Restos A Pagar 
Cancelamento De Restos A Pagar - Não Processados 
Compensações Ativas Diversas 
Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens 
Responsabilidades De Terceiros 
Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464 
Adiantamentos Concedidos 
Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado
Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido
Direitos E Obrigações Conveniados
Auxílios, Subvenções E Contribuições 
Auxílios, Subvenções E Contribuições Concedidos
Passivo 
Passivo Circulante 
Depósitos 
Consignações 
Previdência Social 
Inss 
Pensão Alimentícia 
Tesouro Nacional
Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf  
Tesouro Estadual E Municipal 
Iss 

 147.776,25
 280.847,42
 24.347,89

 1.328.062,52
 1.328.062,52
 1.286.107,02

 41.955,50
 452.971,56
 147.776,25
 147.776,25

 0,00
 280.847,42
 280.847,42
 24.347,89
 24.347,89
 22.906,90
 17.953,90
 17.953,90
 17.953,90
 2.896,39

 13.278,66
 1.778,85
 4.953,00
 4.953,00
 4.953,00

 29.839.657,04
 203.621,53
 41.955,50
 36.768,53
 16.087,63
 16.087,63

 304,97
 8.223,37
 8.223,37

 335,91
 335,91

 0,00
 4.050,00

 0,00
 376.088,32
 376.088,32
 335.793,73
 40.294,59
 8.100,00
 4.050,00

 0,00
 4.050,00
 4.050,00
 4.050,00

 0,00
 0,00

 1.939,34
 1.230,84
 1.230,84
 1.230,84

 60,00
 946,39
 224,45
 708,50
 708,50
 708,50

 2.197.036,63
 348.936,41
 39.091,89
 37.269,92
 16.832,46
 16.832,46

 304,97
 8.223,37
 8.223,37

 125,29
 125,29

 3.460,00
 590,00

 0,00
 345.476,41
 345.476,41
 306.384,52
 39.091,89
 8.100,00
 7.510,00
 3.460,00
 4.050,00

 590,00
 590,00

 0,00
 0,00

 1.170,84
 1.170,84
 1.170,84
 1.170,84
 1.170,84

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 3.400.227,47
 351.258,85
 40.294,59
 40.294,59
 16.773,98
 16.773,98

 281,84
 10.766,18
 10.766,18

 226,29
 226,29

 144.316,25
 284.307,42
 24.347,89

 1.358.674,43
 1.358.674,43
 1.315.516,23

 43.158,20
 452.971,56
 144.316,25
 144.316,25

 0,00
 284.307,42
 284.307,42
 24.347,89
 24.347,89
 23.675,40
 18.013,90
 18.013,90
 18.013,90
 1.785,55

 14.225,05
 2.003,30
 5.661,50
 5.661,50
 5.661,50

 31.042.847,88
 205.943,97
 43.158,20
 39.793,20
 16.029,15
 16.029,15

 281,84
 10.766,18
 10.766,18

 436,91
 436,91
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2.1.1.1.8.00.00
2.1.1.1.9.00.00
2.1.1.1.9.99.00
2.1.1.4.0.00.00
2.1.1.4.1.00.00
2.1.2.0.0.00.00
2.1.2.1.0.00.00
2.1.2.1.1.00.00
2.1.2.1.1.01.00
2.1.2.1.6.00.00
2.1.2.1.6.02.00
2.1.2.1.6.02.02
2.1.2.1.6.02.03
2.4.0.0.0.00.00
2.4.1.0.0.00.00
2.4.1.1.0.00.00
2.9.0.0.0.00.00
2.9.1.0.0.00.00
2.9.1.1.0.00.00
2.9.1.1.1.00.00
2.9.2.0.0.00.00
2.9.2.1.0.00.00
2.9.2.1.1.00.00
2.9.2.1.2.00.00
2.9.2.1.2.05.00
2.9.2.1.3.00.00
2.9.2.1.3.01.00
2.9.2.1.3.02.00
2.9.2.4.0.00.00
2.9.2.4.1.00.00
2.9.2.4.1.01.00
2.9.2.4.1.01.01
2.9.2.4.1.01.02
2.9.3.0.0.00.00
2.9.3.1.0.00.00
2.9.3.1.1.00.00

Empréstimos 
Diversos  Consignatórios 
Outros Consignatários
Depósitos De Diversas Origens 
Depósitos E Cauções 
Obrigações Em Circulação 
Obrigações A Pagar 
Fornecedores 
Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar 
Recursos Especiais A Liberar 
Restos A Pagar 
Restos A Pagar - Não Processados - A Liquidar 
Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados
Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)
Patrimônio/Capital
Patrimônio 
Passivo Compensado 
Previsão Orçamentária Da Receita 
Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita 
Previsão Inicial Da Receita 
Execução Orçamentária Da Despesa 
Disponibilidades De Crédito 
Crédito Disponível 
Crédito Indisponível / Contingenciado
Reserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)
Dotação Utilizada
Dotação Empenhada A Realizar
Dotação Liquidada
Execução Da Despesa 
Emissão De Empenho 
Empenho Por Nota De Empenho 
Empenhos A Liquidar 
Empenhos Liquidados 
Execução Da Programação Financeira 
Cronograma Mensal De Desembolso
Programação De Desembolso Mensal Orçamentário

 10.111,15
 1.705,50
 1.705,50
 5.186,97
 5.186,97

 161.666,03
 161.666,03
 13.889,78
 13.889,78

 147.776,25
 147.776,25
 147.776,25

 0,00
 2.055.330,22
 2.055.330,22
 2.055.330,22

 27.580.705,29
 2.814.591,07
 2.814.591,07
 2.814.591,07
 9.539.289,57
 6.737.091,43
 3.746.448,20

 188.445,09
 188.445,09

 2.802.198,14
 228.018,61

 2.574.179,53
 2.802.198,14
 2.802.198,14
 2.802.198,14

 228.706,19
 2.573.491,95

 14.750.946,19
 13.422.883,67
 10.397.511,43

 10.111,15
 1.672,68
 1.672,68
 1.821,97
 1.821,97

 309.844,52
 309.844,52
 302.334,52
 302.334,52

 7.510,00
 7.510,00
 3.460,00
 4.050,00

 0,00
 0,00
 0,00

 1.848.100,22
 0,00
 0,00
 0,00

 1.228.484,84
 923.044,70
 452.265,06
 165.339,50
 165.339,50
 305.440,14
 305.215,42

 224,72
 305.440,14
 305.440,14
 305.440,14
 305.215,42

 224,72
 619.615,38
 314.433,83

 6.000,00

 10.688,71
 1.557,59
 1.557,59

 0,00
 0,00

 310.964,26
 310.964,26
 306.914,26
 306.914,26

 4.050,00
 4.050,00

 0,00
 4.050,00

 0,00
 0,00
 0,00

 3.048.968,62
 0,00
 0,00
 0,00

 1.883.235,88
 1.136.966,70

 389.437,52
 1.260,00
 1.260,00

 746.269,18
 445.005,06
 301.264,12
 746.269,18
 746.269,18
 746.269,18
 445.005,06
 301.264,12

 1.164.964,24
 829.170,78
 219.922,00

 10.688,71
 1.590,41
 1.590,41
 3.365,00
 3.365,00

 162.785,77
 162.785,77
 18.469,52
 18.469,52

 144.316,25
 144.316,25
 144.316,25

 0,00
 2.055.330,22
 2.055.330,22
 2.055.330,22

 28.781.573,69
 2.814.591,07
 2.814.591,07
 2.814.591,07

 10.194.040,61
 6.951.013,43
 3.683.620,66

 24.365,59
 24.365,59

 3.243.027,18
 367.808,25

 2.875.218,93
 3.243.027,18
 3.243.027,18
 3.243.027,18

 368.495,83
 2.874.531,35

 15.296.295,05
 13.937.620,62
 10.611.433,43
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2.9.3.1.1.01.00
2.9.3.1.1.01.01
2.9.3.1.1.01.02
2.9.3.1.1.01.09
2.9.3.1.1.02.00
2.9.3.1.1.02.11
2.9.3.1.3.00.00
2.9.3.1.3.01.00
2.9.3.1.3.01.01
2.9.3.1.3.01.02
2.9.3.1.3.01.09
2.9.3.1.3.02.00
2.9.3.2.0.00.00
2.9.5.0.0.00.00
2.9.5.1.0.00.00
2.9.5.1.2.00.00
2.9.5.1.2.02.00
2.9.9.0.0.00.00
2.9.9.1.0.00.00
2.9.9.6.0.00.00
3.0.0.0.0.00.00
3.3.0.0.0.00.00
3.3.1.0.0.00.00
3.3.1.9.0.00.00
3.3.1.9.0.11.00
3.3.1.9.0.11.01
3.3.1.9.0.11.43
3.3.1.9.0.11.44
3.3.1.9.0.11.99
3.3.1.9.0.13.00
3.3.1.9.0.13.01
3.3.1.9.0.13.02
3.3.1.9.0.91.00
3.3.1.9.0.91.06
3.3.3.0.0.00.00
3.3.3.5.0.00.00

Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional
® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão Do Cronograma De Desembolso Mensal De  Transferências Financeiras A Receber
Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - Inicial
Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício
Empenhos Liquidados A Pagar
Empenhos Liquidados E Pagos 
Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado
Controle Financeiro De Despesas De Exercícios Anteriores
Disponibilidades Financeiras
Execução De Restos A Pagar 
Inscrição De Restos A Pagar 
Restos A Pagar  - Não Processados
Restos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores
Compensações Passivas Diversas 
Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade 
Direitos E Obrigações Conveniados
Despesas
Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Vencimentos E Vantagens Fixas -  Pessoal Civil
Vencimentos E Salários
13º Salário
Férias - Abono Pecuniário
Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Fgts
Contribuições Previdenciárias - Inss
Sentenças Judiciais
Sentenças Judiciais De Pequeno Valor
Outras Despesas Correntes
Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos

 6.737.091,43
 6.475.011,07

 349.840,36
-87.760,00

 3.660.420,00
 3.660.420,00
 3.025.372,24
 2.572.400,68

 13.889,78
 2.560.289,75

-1.778,85
 452.971,56

 1.328.062,52
 452.971,56
 452.971,56
 452.971,56
 452.971,56
 22.906,90
 17.953,90
 4.953,00

 2.574.179,53
 2.364.708,99
 1.984.184,24
 1.984.184,24
 1.613.898,36
 1.416.805,43

 69.451,29
 75.732,58
 51.909,06

 358.931,11
 96.581,10

 262.350,01
 11.354,77
 11.354,77

 380.524,75
 2.070,25

 6.000,00
 0,00
 0,00

 6.000,00
 0,00
 0,00

 308.433,83
 308.433,83
 302.334,52

 5.874,86
 224,45

 0,00
 305.181,55

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 301.264,12
 292.212,88
 227.256,63
 227.256,63
 180.699,62
 165.951,87

 0,00
 8.113,51
 6.634,24

 46.557,01
 7.346,12

 39.210,89
 0,00
 0,00

 64.956,25
 708,50

 219.922,00
 0,00

 219.922,00
 0,00
 0,00
 0,00

 609.248,78
 609.248,78
 306.914,26
 302.334,52

 0,00
 0,00

 335.793,46
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 768,50
 60,00

 708,50
 224,72
 224,72

 0,27
 0,27
 0,27
 0,27
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 224,45
 0,00

 6.951.013,43
 6.475.011,07

 569.762,36
-93.760,00

 3.660.420,00
 3.660.420,00
 3.326.187,19
 2.873.215,63

 18.469,52
 2.856.749,41

-2.003,30
 452.971,56

 1.358.674,43
 452.971,56
 452.971,56
 452.971,56
 452.971,56
 23.675,40
 18.013,90
 5.661,50

 2.875.218,93
 2.656.697,15
 2.211.440,60
 2.211.440,60
 1.794.597,71
 1.582.757,03

 69.451,29
 83.846,09
 58.543,30

 405.488,12
 103.927,22
 301.560,90
 11.354,77
 11.354,77

 445.256,55
 2.778,75
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3.3.3.5.0.43.00
3.3.3.9.0.00.00
3.3.3.9.0.18.00
3.3.3.9.0.30.00
3.3.3.9.0.30.01
3.3.3.9.0.30.07
3.3.3.9.0.30.09
3.3.3.9.0.30.14
3.3.3.9.0.30.15
3.3.3.9.0.30.16
3.3.3.9.0.30.17
3.3.3.9.0.30.21
3.3.3.9.0.30.22
3.3.3.9.0.30.23
3.3.3.9.0.30.24
3.3.3.9.0.30.25
3.3.3.9.0.30.26
3.3.3.9.0.30.28
3.3.3.9.0.30.29
3.3.3.9.0.30.31
3.3.3.9.0.30.39
3.3.3.9.0.30.44
3.3.3.9.0.30.45
3.3.3.9.0.30.46
3.3.3.9.0.30.99
3.3.3.9.0.33.00
3.3.3.9.0.33.01
3.3.3.9.0.33.99
3.3.3.9.0.36.00
3.3.3.9.0.36.02
3.3.3.9.0.36.06
3.3.3.9.0.36.08
3.3.3.9.0.36.20
3.3.3.9.0.36.22
3.3.3.9.0.36.45
3.3.3.9.0.36.99

Subvenções Sociais
Aplicações Diretas
Auxílio Financeiro A Estudante
Material De Consumo
Combustíveis E Lubrif icantes Automotivos
Gêneros De Alimentação
Material Farmacológico
Material Educativo E Esportivo
Material Para Festividades E Homenagens
Material De Expediente
Material De Processamento De Dados
Material De Copa E Cozinha
Material De Limpeza E Produtos De Higienização
Uniformes, Tecidos E Aviamentos
Material Para Manutenção De Bens Imóveis
Material Para Manutenção De Bens Móveis
Material Elétrico E Eletrônico
Material De Proteção E Segurança
Material Para Áudio, Vídeo E Foto
Sementes, Mudas De Plantas E Insumos
Material Para Manutenção De Veículos
Material De Sinalização Visual E Af ins
Material Técnico Para Seleção E Treinamento
Material Bibliográf ico Não Imobilizavel
Outros Materiais De Consumo
Passagens E Despesas Com Locomoção
Passagens Para O País
Outras Despesas Com Locomoção
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Diárias A Colaboradores Eventuais No País
Serviços Técnicos Prof issionais
Bolsa De Iniciação Ao Trabalho
Manutenção E Conservação De Veículos
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
Jetons A Conselheiros
Outros Serviços De Pessoa Física

 2.070,25
 378.454,50
 12.312,66

 132.280,22
 2.462,13

 10.320,88
 120,00
 581,70
 489,60

 4.314,02
 1.780,00
 5.668,26
 4.508,51

 18.469,00
 17.757,19
 4.331,59

 0,00
 1.242,00

 0,00
 0,00

 155,00
 294,00

 5.633,00
 11.982,86
 42.170,48
 4.386,09
 4.054,78

 331,31
 19.217,23
 1.335,00

 200,00
 2.550,00

 130,00
 1.300,00
 2.478,84

 11.223,39

 708,50
 64.247,75
 2.710,00

 19.385,94
 272,76
 324,95

 0,00
 0,00

 640,20
 299,00

 4.740,40
 0,00
 0,00

 7.203,20
 1.318,83

 0,00
 31,09

 266,00
 262,00
 800,00

 1.625,17
 0,00
 0,00
 0,00

 1.602,34
 1.087,12
 1.087,12

 0,00
 9.766,68

 60,00
 0,00

 510,00
 0,00

 7.582,00
 0,00

 1.614,68

 0,00
 224,45

 0,00
 224,45

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 224,45
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 2.778,75
 442.477,80
 15.022,66

 151.441,71
 2.734,89

 10.645,83
 120,00
 581,70

 1.129,80
 4.613,02
 6.520,40
 5.668,26
 4.508,51

 25.672,20
 19.076,02
 4.331,59

 31,09
 1.508,00

 262,00
 800,00

 1.780,17
 294,00

 5.633,00
 11.982,86
 43.548,37
 5.473,21
 5.141,90

 331,31
 28.983,91
 1.395,00

 200,00
 3.060,00

 130,00
 8.882,00
 2.478,84

 12.838,07
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3.3.3.9.0.39.00
3.3.3.9.0.39.01
3.3.3.9.0.39.05
3.3.3.9.0.39.08
3.3.3.9.0.39.12
3.3.3.9.0.39.14
3.3.3.9.0.39.16
3.3.3.9.0.39.17
3.3.3.9.0.39.19
3.3.3.9.0.39.23
3.3.3.9.0.39.43
3.3.3.9.0.39.48
3.3.3.9.0.39.50
3.3.3.9.0.39.58
3.3.3.9.0.39.63
3.3.3.9.0.39.65
3.3.3.9.0.39.69
3.3.3.9.0.39.70
3.3.3.9.0.39.72
3.3.3.9.0.39.74
3.3.3.9.0.39.78
3.3.3.9.0.39.79
3.3.3.9.0.39.80
3.3.3.9.0.39.83
3.3.3.9.0.39.88
3.3.3.9.0.39.90
3.3.3.9.0.39.95
3.3.3.9.0.39.97
3.3.3.9.0.39.99
3.3.3.9.0.47.00
3.3.3.9.0.47.08
3.3.3.9.0.47.12
3.3.3.9.0.47.18
3.3.3.9.0.47.99
3.3.3.9.0.49.00
3.3.3.9.0.49.01

Outros Serviços De Terceiros -  Pessoa Jurídica
Assinaturas De Periódicos E Anuidades
Serviços Técnicos Prof issionais
Manutenção De Softw are
Locação De Máquinas E Equipamentos
Locação Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos
Manutenção E Conservação De Veículos
Festividades E Homenagens
Serviços De Energia Elétrica
Serviço De Seleção E Treinamento
Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais
Serviços De Telecomunicações
Serviços Gráf icos E Editoriais
Serviços De Apoio Ao Ensino
Seguros Em Geral
Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas
Vale-Transporte
Fretes E Transportes De Encomendas
Limpeza E Conservação
Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional
Hospedagens
Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos
Serviços De Publicidade E Propaganda
Serviços De Publicidade Legal
Manutenção E Conservação De Equipamentos De  Processamento De Dados
Despesas De Teleprocessamento
Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias E Contributivas
Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza - Issqn - Rpps
Contribuição Para O Pis/Pasep
Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terceiros
Outras Obrigações Tributárias E Contributivas
Auxílio Transporte
Indenização Auxílio Transporte

 194.663,36
 493,60

 7.290,00
 4.230,00
 2.470,00
 1.650,00
 4.718,15
 6.568,79

 90,00
 1.735,00

 21.705,63
 311,47

 1.305,00
 20.234,47
 14.895,00
 3.500,00
 7.304,22

 0,00
 15.054,67
 1.486,35

 29.476,28
 6.000,00
 2.037,60
 7.240,30
 4.453,70
 1.928,00

 210,00
 0,00

 28.275,13
 14.592,26

 3,58
 14.018,64

 40,27
 529,77

 1.002,68
 1.002,68

 26.740,59
 26,70
 0,00

 1.410,00
 540,00

 0,00
 0,00
 0,00

 1.757,00
 0,00

 3.508,93
 0,00

 15,00
 2.495,13

 600,00
 0,00

 419,92
 2.480,00
 2.046,65

 0,00
 8.003,47

 300,00
 465,00
 546,30

 0,00
 0,00
 0,00

 212,50
 1.913,99
 4.317,42

 0,00
 1.790,56

 0,00
 2.526,86

 240,00
 240,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 221.403,95
 520,30

 7.290,00
 5.640,00
 3.010,00
 1.650,00
 4.718,15
 6.568,79
 1.847,00
 1.735,00

 25.214,56
 311,47

 1.320,00
 22.729,60
 15.495,00
 3.500,00
 7.724,14
 2.480,00

 17.101,32
 1.486,35

 37.479,75
 6.300,00
 2.502,60
 7.786,60
 4.453,70
 1.928,00

 210,00
 212,50

 30.189,12
 18.909,68

 3,58
 15.809,20

 40,27
 3.056,63
 1.242,68
 1.242,68
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3.4.0.0.0.00.00
3.4.4.0.0.00.00
3.4.4.9.0.00.00
3.4.4.9.0.51.00
3.4.4.9.0.51.99
3.4.4.9.0.52.00
3.4.4.9.0.52.12
3.4.4.9.0.52.33
3.4.4.9.0.52.34
3.4.4.9.0.52.35
3.4.4.9.0.52.36
3.4.4.9.0.52.42
3.4.4.9.0.52.48
3.4.4.9.0.52.87
3.4.4.9.0.52.99
4.0.0.0.0.00.00
4.1.0.0.0.00.00
4.1.3.0.0.00.00
4.1.3.1.0.00.00
4.1.3.1.1.00.00
4.1.3.1.1.01.00
4.1.3.2.0.00.00
4.1.3.2.5.00.00
4.1.3.2.5.02.00
4.1.3.2.5.02.01
4.1.6.0.0.00.00
4.1.6.0.0.16.00
4.1.9.0.0.00.00
4.1.9.1.0.00.00
4.1.9.1.5.00.00
4.1.9.1.5.99.00
4.1.9.1.5.99.01
4.1.9.2.0.00.00
4.1.9.2.1.00.00
4.1.9.2.1.06.00
4.1.9.3.0.00.00

Despesas De Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras E Instalações
Outras Obras E Instalações
Equipamentos E Material Permanente
Aparelhos E Utensílios Domésticos
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
Máquinas, Utensílios E Equipamentos  Diversos
Equipamentos De Processamento De Dados
Máquinas, Instalações E Utensílios De  Escritório
Mobiliário Em Geral
Veículos Diversos 
Material De Consumo De Uso Duradouro - Rpps
Outros Materiais Permanentes
Receita
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Aluguéis
Aluguéis De Imóveis Urbanos
Receitas De Valores Mobiliários
Remuneração De Depósitos Bancários
Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados
Receita De Remuneração De Depósitos De Poupança
Receita De Serviços
Serviços Educacionais
Outras Receitas Correntes
Multas E Juros De Mora
Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas
Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas
Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas ¿ Principal
Indenizações E Restituições
Indenizações
Indenizações Por  Danos Causados Ao Patrimônio Público
Receita Da Dívida Ativa

 209.470,54
 209.470,54
 209.470,54
 13.080,00
 13.080,00

 196.390,54
 3.538,00

 92.039,00
 12.802,86
 19.422,16
 8.002,64
 4.100,00

 51.529,00
 307,50

 4.649,38
 483.136,74
 262.042,14
 54.474,07
 2.485,00
 2.485,00
 2.485,00

 51.989,07
 51.989,07
 51.989,07
 51.989,07

 197.384,28
 197.384,28
 10.183,79
 1.652,86
 1.652,86
 1.652,86
 1.652,86
 1.670,64
 1.670,64
 1.670,64
 3.113,45

 9.051,24
 9.051,24
 9.051,24

 0,00
 0,00

 9.051,24
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 7.725,00
 0,00

 1.326,24
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 24.293,87
 20.828,87
 7.249,72

 660,00
 660,00
 660,00

 6.589,72
 6.589,72
 6.589,72
 6.589,72

 13.504,15
 13.504,15

 75,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 218.521,78
 218.521,78
 218.521,78
 13.080,00
 13.080,00

 205.441,78
 3.538,00

 92.039,00
 12.802,86
 19.422,16
 8.002,64

 11.825,00
 51.529,00
 1.633,74
 4.649,38

 507.430,61
 282.871,01
 61.723,79
 3.145,00
 3.145,00
 3.145,00

 58.578,79
 58.578,79
 58.578,79
 58.578,79

 210.888,43
 210.888,43
 10.258,79
 1.652,86
 1.652,86
 1.652,86
 1.652,86
 1.670,64
 1.670,64
 1.670,64
 3.113,45
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2.1.1.1.8.00.00
2.1.1.1.9.00.00
2.1.1.1.9.99.00
2.1.1.4.0.00.00
2.1.1.4.1.00.00
2.1.2.0.0.00.00
2.1.2.1.0.00.00
2.1.2.1.1.00.00
2.1.2.1.1.01.00
2.1.2.1.6.00.00
2.1.2.1.6.02.00
2.1.2.1.6.02.02
2.1.2.1.6.02.03
2.4.0.0.0.00.00
2.4.1.0.0.00.00
2.4.1.1.0.00.00
2.9.0.0.0.00.00
2.9.1.0.0.00.00
2.9.1.1.0.00.00
2.9.1.1.1.00.00
2.9.2.0.0.00.00
2.9.2.1.0.00.00
2.9.2.1.1.00.00
2.9.2.1.2.00.00
2.9.2.1.2.05.00
2.9.2.1.3.00.00
2.9.2.1.3.01.00
2.9.2.1.3.02.00
2.9.2.4.0.00.00
2.9.2.4.1.00.00
2.9.2.4.1.01.00
2.9.2.4.1.01.01
2.9.2.4.1.01.02
2.9.3.0.0.00.00
2.9.3.1.0.00.00
2.9.3.1.1.00.00

Empréstimos 
Diversos  Consignatórios 
Outros Consignatários
Depósitos De Diversas Origens 
Depósitos E Cauções 
Obrigações Em Circulação 
Obrigações A Pagar 
Fornecedores 
Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar 
Recursos Especiais A Liberar 
Restos A Pagar 
Restos A Pagar - Não Processados - A Liquidar 
Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados
Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)
Patrimônio/Capital
Patrimônio 
Passivo Compensado 
Previsão Orçamentária Da Receita 
Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita 
Previsão Inicial Da Receita 
Execução Orçamentária Da Despesa 
Disponibilidades De Crédito 
Crédito Disponível 
Crédito Indisponível / Contingenciado
Reserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)
Dotação Utilizada
Dotação Empenhada A Realizar
Dotação Liquidada
Execução Da Despesa 
Emissão De Empenho 
Empenho Por Nota De Empenho 
Empenhos A Liquidar 
Empenhos Liquidados 
Execução Da Programação Financeira 
Cronograma Mensal De Desembolso
Programação De Desembolso Mensal Orçamentário

 10.111,15
 1.705,50
 1.705,50
 5.186,97
 5.186,97

 161.666,03
 161.666,03
 13.889,78
 13.889,78

 147.776,25
 147.776,25
 147.776,25

 0,00
 2.055.330,22
 2.055.330,22
 2.055.330,22

 27.580.705,29
 2.814.591,07
 2.814.591,07
 2.814.591,07
 9.539.289,57
 6.737.091,43
 3.746.448,20

 188.445,09
 188.445,09

 2.802.198,14
 228.018,61

 2.574.179,53
 2.802.198,14
 2.802.198,14
 2.802.198,14

 228.706,19
 2.573.491,95

 14.750.946,19
 13.422.883,67
 10.397.511,43

 10.111,15
 1.672,68
 1.672,68
 1.821,97
 1.821,97

 309.844,52
 309.844,52
 302.334,52
 302.334,52

 7.510,00
 7.510,00
 3.460,00
 4.050,00

 0,00
 0,00
 0,00

 1.848.100,22
 0,00
 0,00
 0,00

 1.228.484,84
 923.044,70
 452.265,06
 165.339,50
 165.339,50
 305.440,14
 305.215,42

 224,72
 305.440,14
 305.440,14
 305.440,14
 305.215,42

 224,72
 619.615,38
 314.433,83

 6.000,00

 10.688,71
 1.557,59
 1.557,59

 0,00
 0,00

 310.964,26
 310.964,26
 306.914,26
 306.914,26

 4.050,00
 4.050,00

 0,00
 4.050,00

 0,00
 0,00
 0,00

 3.048.968,62
 0,00
 0,00
 0,00

 1.883.235,88
 1.136.966,70

 389.437,52
 1.260,00
 1.260,00

 746.269,18
 445.005,06
 301.264,12
 746.269,18
 746.269,18
 746.269,18
 445.005,06
 301.264,12

 1.164.964,24
 829.170,78
 219.922,00

 10.688,71
 1.590,41
 1.590,41
 3.365,00
 3.365,00

 162.785,77
 162.785,77
 18.469,52
 18.469,52

 144.316,25
 144.316,25
 144.316,25

 0,00
 2.055.330,22
 2.055.330,22
 2.055.330,22

 28.781.573,69
 2.814.591,07
 2.814.591,07
 2.814.591,07

 10.194.040,61
 6.951.013,43
 3.683.620,66

 24.365,59
 24.365,59

 3.243.027,18
 367.808,25

 2.875.218,93
 3.243.027,18
 3.243.027,18
 3.243.027,18

 368.495,83
 2.874.531,35

 15.296.295,05
 13.937.620,62
 10.611.433,43
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4.1.9.3.2.00.00
4.1.9.3.2.99.00
4.1.9.3.2.99.01
4.1.9.9.0.00.00
4.1.9.9.0.99.00
4.7.0.0.0.00.00
4.7.6.0.0.00.00
4.7.6.0.0.16.00
5.0.0.0.0.00.00
5.1.0.0.0.00.00
5.1.3.0.0.00.00
5.1.3.1.0.00.00
5.1.3.1.2.00.00
5.1.3.1.2.02.00
5.1.3.1.2.02.02
5.2.0.0.0.00.00
5.2.3.0.0.00.00
5.2.3.1.0.00.00
5.2.3.1.7.00.00
5.2.3.1.7.01.00
5.2.3.1.7.01.30
5.2.3.2.0.00.00
5.2.3.2.3.00.00
5.2.3.2.3.04.00
5.2.3.2.3.04.01
5.2.3.4.0.00.00
5.2.3.4.1.00.00
5.2.3.4.1.02.00
6.0.0.0.0.00.00
6.1.0.0.0.00.00
6.1.2.0.0.00.00
6.1.2.1.0.00.00
6.1.2.1.2.00.00
6.2.0.0.0.00.00
6.2.3.0.0.00.00
6.2.3.1.0.00.00

Receita Da Dívida Ativa Não Tributária
Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras Receitas
Receita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas ¿ Principal
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias
Receita De Serviços - Intra-Orçamentárias
Serviços Educacionais - Intra-Orçamentárias
Resultado Diminutivo Do Exercício 
Resultado Orçamentário 
Mutações Passivas 
Desincorporações De Ativos 
Liquidação De Créditos 
Recebimento De Dívida Ativa 
Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária 
Resultado Extra-Orçamentário 
Decréscimos Patrimoniais 
Desincorporações De Ativos 
Baixa De Direitos 
Créditos A Receber 
Dívida Ativa - Cancelamentos
Ajustes De Bens, Valores E Créditos 
Ajustes De Créditos
Atualização Monetária Não Financeira
Baixa De Correção Monetária  Da Dívida Ativa
Ajustes De Obrigações 
Atualização De Obrigações Internas 
Atualização Monetária Não Financeira 
Resultado Aumentativo Do Exercício 
Resultado Orçamentário 
Interferências Ativas 
Transferências Financeiras Recebidas 
Repasse Recebido
Resultado Extra-Orçamentário 
Acréscimos Patrimoniais 
Incorporação De Ativos 

 3.113,45
 3.113,45
 3.113,45
 3.746,84
 3.746,84

 221.094,60
 221.094,60
 221.094,60

 5.703,24
 3.113,45
 3.113,45
 3.113,45
 3.113,45
 3.113,45
 3.113,45
 2.589,79
 2.589,79

 433,00
 433,00
 433,00
 433,00

 1.652,84
 1.652,84
 1.652,84
 1.652,84

 503,95
 503,95
 503,95

 2.855.582,20
 2.823.315,00
 2.823.315,00
 2.823.315,00
 2.823.315,00

 32.267,20
 32.267,20
 2.760,55

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 75,00
 75,00

 3.465,00
 3.465,00
 3.465,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 305.616,02
 305.035,00
 305.035,00
 305.035,00
 305.035,00

 581,02
 581,02

 0,00

 3.113,45
 3.113,45
 3.113,45
 3.821,84
 3.821,84

 224.559,60
 224.559,60
 224.559,60

 5.703,24
 3.113,45
 3.113,45
 3.113,45
 3.113,45
 3.113,45
 3.113,45
 2.589,79
 2.589,79

 433,00
 433,00
 433,00
 433,00

 1.652,84
 1.652,84
 1.652,84
 1.652,84

 503,95
 503,95
 503,95

 3.161.198,22
 3.128.350,00
 3.128.350,00
 3.128.350,00
 3.128.350,00

 32.848,22
 32.848,22
 2.760,55
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6.2.3.1.7.00.00
6.2.3.1.7.10.00
6.2.3.1.7.10.01
6.2.3.2.0.00.00
6.2.3.2.3.00.00
6.2.3.2.3.04.00
6.2.3.2.3.04.01
6.2.3.2.3.05.00
6.2.3.2.3.05.09
6.2.3.3.0.00.00
6.2.3.3.1.00.00
6.2.3.3.1.05.00

Incorporação De Direitos 
Créditos Realizáveis A Longo Prazo 
Dívida Ativa - Inscrição 
Ajustes De Bens, Valores E Créditos 
Ajustes De Créditos
Atualização Monetária Não Financeira
Dívida Ativa - Atualização Monetária
Juros
Dívida Ativa - Juros E Multas
Desincorporação De Passivos 
Desincorporação De Obrigações 
Restos A Pagar 

 2.760,55
 2.760,55
 2.760,55
 5.158,76
 5.158,76
 1.671,88
 1.671,88
 3.486,88
 3.486,88

 24.347,89
 24.347,89
 24.347,89

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 581,02
 581,02
 168,49
 168,49
 412,53
 412,53

 0,00
 0,00
 0,00

 2.760,55
 2.760,55
 2.760,55
 5.739,78
 5.739,78
 1.840,37
 1.840,37
 3.899,41
 3.899,41

 24.347,89
 24.347,89
 24.347,89

Totais  6.326.722,38  6.326.722,38 0,00  0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

GIAP   / OF76400 - 11/11/2011 - 10:30:57 1

Balancete da Despesa - Orçamentária

Versão 27/04/2011 16:48

04.01.04.122.4004.1.027.4.4.90.51.01.100000

04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.02.100000

04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.05.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.11.01.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.11.04.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.01.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.04.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.91.01.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.3.50.43.01.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.01.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.04.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.33.01.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.36.01.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.01.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.04.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.01.100000

04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.04.100000

04.01.04.122.4004.2.160.4.4.90.52.01.100000

04.01.04.122.4004.2.160.4.4.90.52.04.100000

04.01.04.122.4004.2.167.3.3.90.39.04.100000

04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.30.01.100000

04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.33.01.100000

Dotação
Demandas Do Orçamento 
Participativo

Construção, Reforma E Ampliação De
Próprios - Fesc

Construção, Reforma E Ampliação De
Próprios - Fesc

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Atividades De Apoio Ao Programa De 
Jovens E Adultos

Publicidade

Manutenção Da Escola De Governo

Manutenção Da Escola De Governo

 300.000,00

 900.000,00

 1.500.000,00

 2.303.612,00

 120.668,49

 552.061,80

 31.403,20

 15.000,00

 8.619,00

 34.232,49

 23.149,55

 3.557,56

 10.598,63

 133.010,42

 44.603,62

 34.486,44

 2.113,54

 25.140,48

 36.871,43

 2.000,00

 3.710,28

 5.390,69

Orçado
 213.922,00

 0,00

 0,00

 28.596,41

 0,00

 12.478,59

 0,00

 0,00

 0,00

 8.698,50

 9.000,00

 0,00

 3.900,00

 0,00

 30.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Suplem.
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 10.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 130,00

 0,00

 0,00

AnuladoEspecificação
 164.079,50

 0,00

 0,00

 175.561,21

 0,00

 46.557,01

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.791,32

 0,00

 309,38

-434,10

 18.022,26

 3.704,77

 612,65

 0,00

 0,00

 0,00

 861,68

 1.087,12

Empenhado

 218.803,99

 0,00

 0,00

 1.754.001,59

 71.529,82

 405.488,12

 0,00

 11.354,77

 5.619,25

 42.672,71

 22.731,54

 1.632,78

 11.358,01

 132.574,11

 62.791,43

 18.297,03

 612,65

 23.818,88

 24.902,21

 1.412,00

 2.384,30

 3.840,43

Acumulado
 0,00

 0,00

 0,00

 172.376,12

 0,00

 46.557,01

 0,00

 0,00

 708,50

 272,76

 5.416,88

 0,00

 1.307,10

 11.338,90

 12.106,78

 3.704,77

 544,55

 1.326,24

 7.725,00

 0,00

 185,42

 1.087,12

Período
 13.080,00

 0,00

 0,00

 1.709.816,24

 71.529,82

 405.488,12

 0,00

 11.354,77

 2.070,25

 37.714,50

 20.080,57

 1.632,78

 9.395,29

 94.381,35

 42.063,18

 18.297,03

 544,55

 23.818,88

 15.722,36

 1.112,00

 1.708,04

 3.840,43

AcumuladoPeríodo
Empenhado Pago Pago

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ficha
 295.118,01

 900.000,00

 1.500.000,00

 578.206,82

 49.138,67

 159.052,27

 31.403,20

 3.645,23

 2.999,75

 258,28

 9.418,01

 1.924,78

 3.140,62

 436,31

 11.812,19

 6.189,41

 1.500,89

 1.321,60

 11.969,22

 458,00

 1.325,98

 1.550,26

Empenhar
Saldo

 205.723,99

 0,00

 0,00

 44.185,35

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.549,00

 4.958,21

 2.650,97

 0,00

 1.962,72

 38.192,76

 20.728,25

 0,00

 68,10

 0,00

 9.179,85

 300,00

 676,26

 0,00

Pagar
Saldo

 0,00

 0,00

 0,00

 180.699,35

 0,00

 46.557,01

 0,00

 0,00

 708,50

 272,76

 5.073,55

 0,00

 1.145,85

 11.338,90

 10.568,90

 3.704,77

 612,65

 1.326,24

 7.725,00

 0,00

 185,42

 1.087,12

 13.080,00

 0,00

 0,00

 1.723.067,89

 71.529,82

 405.488,12

 0,00

 11.354,77

 2.778,75

 37.714,50

 22.112,24

 1.632,78

 9.395,29

 94.381,35

 43.645,18

 18.297,03

 612,65

 23.818,88

 15.722,36

 1.112,00

 1.708,04

 3.840,43

Liquidado
Período

Liquidado
AcumuladoContingenciado

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

GIAP   / OF76400 - 11/11/2011 - 10:30:57 2

Balancete da Despesa - Orçamentária

Versão 27/04/2011 16:48

04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.36.01.100000

04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.39.01.100000

04.01.12.128.4003.2.164.4.4.90.52.01.100000

04.01.12.128.4003.2.167.3.3.90.39.01.100000

04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.18.01.100000

04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.30.01.100000

04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.33.05.100000

04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.36.01.100000

04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.01.100000

04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.05.100000

04.01.12.131.4001.2.161.4.4.90.52.01.100000

04.01.12.131.4001.2.167.3.3.90.39.01.100000

04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.01.100000

04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.04.100000

04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.01.100000

04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.04.100000

04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.01.100000

04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.04.100000

04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.01.100000

04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.04.100000

04.01.12.363.4005.2.167.3.3.90.39.04.100000

04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.30.01.100000

04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.36.01.100000

04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.39.01.100000

04.01.12.364.4007.2.166.4.4.90.52.01.100000

Dotação
Manutenção Da Escola De Governo

Manutenção Da Escola De Governo

Manutenção Da Escola De Governo

Publicidade

Manutenção Da Tv Educativa

Manutenção Da Tv Educativa

Manutenção Da Tv Educativa

Manutenção Da Tv Educativa

Manutenção Da Tv Educativa

Manutenção Da Tv Educativa

Manutenção Da Tv Educativa

Publicidade

Manutenção Da Universidade Aberta 
Do Trabalhador

Manutenção Da Universidade Aberta 
Do Trabalhador

Manutenção Da Universidade Aberta 
Do Trabalhador

Manutenção Da Universidade Aberta 
Do Trabalhador

Manutenção Da Universidade Aberta 
Do Trabalhador

Manutenção Da Universidade Aberta 
Do Trabalhador

Manutenção Da Universidade Aberta 
Do Trabalhador

Manutenção Da Universidade Aberta 
Do Trabalhador

Publicidade

Manutenção Da Universidade Aberta 
Do Brasil

Manutenção Da Universidade Aberta 
Do Brasil

Manutenção Da Universidade Aberta 
Do Brasil

Manutenção Da Universidade Aberta 
Do Brasil

 5.832,00

 4.424,57

 3.236,29

 5.362,29

 35.129,49

 5.207,11

 0,00

 1.718,49

 29.778,63

 0,00

 52.000,00

 2.602,29

 3.606,36

 23.875,11

 1.500,00

 1.000,00

 2.228,52

 1.500,00

 2.933,66

 1.000,00

 2.271,48

 20.049,08

 3.804,43

 3.816,97

 10.904,52

Orçado
 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 10.500,00

 658,00

 2.260,00

 6.000,00

 15.738,86

 150.000,00

 0,00

 42.550,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.060,00

 2.000,00

 2.000,00

 13.000,00

 0,00

 0,00

 500,00

 4.700,00

 0,00

Suplem.
 2.000,00

 0,00

 0,00

 1.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 21.600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 570,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.000,00

AnuladoEspecificação
 234,61

 450,00

 1.097,10

 0,00

 0,00

 470,55

 0,00

 60,00

 2.089,64

 0,00

 0,00

 0,00

 1.232,10

 0,00

-235,80

 0,00

 55,00

 1.000,00

 365,70

 0,00

 0,00

 1.014,69

 0,00

 406,86

 0,00

Empenhado

 4.266,61

 2.471,00

 1.097,10

 3.560,00

 22.525,00

 12.818,48

 0,00

 2.838,49

 31.868,27

 15.735,00

 159.549,50

 2.602,29

 41.504,49

 21.031,05

 1.264,20

 240,00

 6.008,20

 2.500,00

 4.057,74

 0,00

 1.200,00

 5.777,99

 3.804,43

 6.573,51

 3.299,00

Acumulado
 2.074,61

 465,00

 0,00

 0,00

 590,00

 588,85

 0,00

 892,50

 2.237,90

 0,00

 0,00

 0,00

 1.006,62

 6.641,90

 100,00

 0,00

 55,00

 350,00

 0,00

 0,00

 0,00

 31,09

 2.367,92

 406,86

 0,00

Período
 4.266,61

 2.021,00

 0,00

 3.560,00

 3.069,00

 12.549,97

 0,00

 2.055,00

 28.949,88

 15.735,00

 158.909,50

 1.780,00

 41.279,01

 21.031,05

 1.264,20

 240,00

 6.008,20

 1.500,00

 3.692,04

 0,00

 1.200,00

 4.794,39

 2.784,17

 4.299,27

 3.299,00

AcumuladoPeríodo
Empenhado Pago Pago

23

24

25

26

27

28

66

29

30

67

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Ficha
 65,39

 1.953,57

 2.139,19

 702,29

 12.604,49

 2.888,63

 658,00

 1.140,00

 3.910,36

 3,86

 20.850,50

 0,00

 4.651,87

 2.844,06

 235,80

 760,00

 280,32

 1.000,00

 875,92

 14.000,00

 501,48

 14.271,09

 500,00

 1.943,46

 5.605,52

Empenhar
Saldo

 0,00

 450,00

 1.097,10

 0,00

 19.456,00

 268,51

 0,00

 783,49

 2.918,39

 0,00

 640,00

 822,29

 225,48

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.000,00

 365,70

 0,00

 0,00

 983,60

 1.020,26

 2.274,24

 0,00

 2.067,80

 465,00

 0,00

 0,00

 590,00

 588,85

 0,00

 60,00

 2.237,90

 0,00

 0,00

 0,00

 1.006,62

 6.641,90

 100,00

 0,00

 55,00

 350,00

 0,00

 0,00

 0,00

 858,69

 2.367,92

 406,86

 0,00

 4.266,61

 2.021,00

 0,00

 3.560,00

 3.069,00

 12.549,97

 0,00

 2.055,00

 28.949,88

 15.735,00

 158.909,50

 1.780,00

 41.279,01

 21.031,05

 1.264,20

 240,00

 6.008,20

 1.500,00

 3.692,04

 0,00

 1.200,00

 5.621,99

 2.784,17

 4.299,27

 3.299,00

Liquidado
Período

Liquidado
AcumuladoContingenciado

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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Total Geral :

04.01.12.364.4007.2.167.3.3.90.39.01.100000

04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.18.04.100000

04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.01.100000

04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.04.100000

04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.01.100000

04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.01.100000

04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.04.100000

04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.49.04.100000

04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.01.100000

04.01.12.366.4002.2.167.3.3.90.39.04.100000

04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.18.01.100000

04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.01.100000

04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.04.100000

04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.01.100000

04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.04.100000

04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.01.100000

04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.04.100000

04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.01.100000

04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.04.100000

04.01.12.366.4006.2.167.3.3.90.39.04.100000

Dotação
Publicidade

Manutenção Do Pid - Programa De 
Inclusão Digital

Manutenção Do Pid - Programa De 
Inclusão Digital

Manutenção Do Pid - Programa De 
Inclusão Digital

Manutenção Do Pid - Programa De 
Inclusão Digital

Manutenção Do Pid - Programa De 
Inclusão Digital

Manutenção Do Pid - Programa De 
Inclusão Digital

Manutenção Do Pid - Programa De 
Inclusão Digital

Manutenção Do Pid - Programa De 
Inclusão Digital

Publicidade

Manutenção Da Universidade Aberta 
Da Terceira Idade

Manutenção Da Universidade Aberta 
Da Terceira Idade

Manutenção Da Universidade Aberta 
Da Terceira Idade

Manutenção Da Universidade Aberta 
Da Terceira Idade

Manutenção Da Universidade Aberta 
Da Terceira Idade

Manutenção Da Universidade Aberta 
Da Terceira Idade

Manutenção Da Universidade Aberta 
Da Terceira Idade

Manutenção Da Universidade Aberta 
Da Terceira Idade

Manutenção Da Universidade Aberta 
Da Terceira Idade

Publicidade

 1.000,00

 36.485,52

 4.436,40

 57.794,52

 2.135,28

 5.385,36

 5.680,92

 5.723,64

 6.804,00

 6.267,48

 3.060,00

 1.588,92

 1.325,41

 3.394,20

 2.000,00

 5.825,16

 3.000,00

 3.236,19

 5.000,00

 857,16

Orçado
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 500,00

 2.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.200,00

 0,00

 4.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Suplem.
 0,00

 0,00

 0,00

 50.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.300,00

 3.060,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

AnuladoEspecificação
 0,00

 7.973,00

 790,00

 3.103,50

 0,00

 891,43

 0,00

 1.260,00

 0,00

 0,00

 0,00

 960,26

 0,00

 490,00

 0,00

 1.480,00

 0,00

 487,60

 0,00

 0,00

Empenhado

 0,00

 25.477,00

 2.874,80

 3.103,50

 2.135,28

 7.277,26

 4.330,07

 3.265,34

 0,00

 2.100,00

 0,00

 2.441,26

 1.325,41

 6.884,20

 1.979,16

 5.443,33

 627,84

 487,60

 0,00

 857,16

Acumulado
 0,00

 2.630,00

 790,00

 3.103,50

 1.208,75

 1.521,43

 269,72

 320,00

 0,00

 0,00

 0,00

 640,20

 0,00

 1.857,20

 959,16

 694,30

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Período
 0,00

 11.953,66

 2.874,80

 3.103,50

 2.135,28

 6.766,41

 3.797,33

 1.242,68

 0,00

 1.500,00

 0,00

 2.121,20

 1.325,41

 5.629,20

 1.214,16

 3.963,33

 600,00

 0,00

 0,00

 585,00

AcumuladoPeríodo
Empenhado Pago Pago

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Ficha

 6.475.011,07

 569.762,36

 93.760,00  440.829,04

 3.243.027,18

 296.459,66

 2.856.749,41

 1.000,00

 11.008,52

 1.561,60

 4.691,02

 500,00

 608,10

 1.350,85

 2.458,30

 6.804,00

 867,48

 0,00

 347,66

 0,00

 1.010,00

 20,84

 381,83

 2.372,16

 2.748,59

 5.000,00

 0,00

Empenhar
Saldo

 0,00

 13.523,34

 0,00

 0,00

 0,00

 510,85

 532,74

 2.022,66

 0,00

 600,00

 0,00

 320,06

 0,00

 1.255,00

 765,00

 1.480,00

 27,84

 487,60

 0,00

 272,16

 3.707.986,25

 386.277,77

 0,00

 2.120,00

 790,00

 3.103,50

 1.208,75

 1.126,23

 191,80

 240,00

 0,00

 0,00

 0,00

 640,20

 0,00

 1.857,20

 959,16

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 11.953,66

 2.874,80

 3.103,50

 2.135,28

 6.766,41

 3.797,33

 1.242,68

 0,00

 1.500,00

 0,00

 2.121,20

 1.325,41

 5.629,20

 1.214,16

 3.963,33

 600,00

 0,00

 0,00

 585,00

Liquidado
Período

Liquidado
Acumulado

 301.039,40

 2.875.218,93

Contingenciado
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADA
NO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

% %

%RUBRFON.

 1000.00.00.00

 1300.00.00.00
 1310.00.00.00
 1320.00.00.00
 1600.00.00.00
 1900.00.00.00
 1910.00.00.00
 1920.00.00.00
 1930.00.00.00
 1990.00.00.00
 2000.00.00.00

 2400.00.00.00
 2470.00.00.00
 7000.00.00.00

 7600.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
RECEITA DE SERVIÇOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

 20.828,87

 7.249,72
 660,00

 6.589,72
 13.504,15

 75,00
 0,00
 0,00
 0,00

 75,00
 0,00

 0,00
 0,00

 3.465,00

 3.465,00

 282.871,01

 61.723,79
 3.145,00

 58.578,79
 210.888,43
 10.258,79
 1.652,86
 1.670,64
 3.113,45
 3.821,84

 0,00

 0,00
 0,00

 224.559,60

 224.559,60

 100,00

 34,81
 3,17

 31,64
 64,83
 0,36
 0,00
 0,00
 0,00
 0,36
 0,00

 0,00
 0,00

 100,00

 100,00

 100,00

 34,81
 3,17

 31,64
 64,83
 0,36
 0,00
 0,00
 0,00
 0,36
 0,00

 0,00
 0,00

 100,00

 100,00

 183.246,24

 15.252,29
 1.627,50

 13.624,79
 160.496,27

 7.497,68
 157,50

 0,00
 1.440,04
 5.900,14

 2.400.000,00

 2.400.000,00
 2.400.000,00

 231.344,83

 231.344,83

 6,51

 0,54
 0,06
 0,48
 5,70
 0,27
 0,01
 0,00
 0,05
 0,21

 85,27

 85,27
 85,27
 8,22

 8,22

 99.624,77

 46.471,50
 1.517,50

 44.954,00
 50.392,16
 2.761,11
 1.495,36
 1.670,64
 1.673,41
-2.078,30

-2.400.000,00

-2.400.000,00
-2.400.000,00

-6.785,23

-6.785,23

Total Geral:  24.293,87  507.430,61  2.814.591,07 -2.307.160,46100,00 100,00 100,00
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Federação aprova estádio Luisão para Série A2
Após visita técnica realizada na última terça-
feira (15), a Federação Paulista de Futebol 
(FPF) aprovou as condições do estádio Luis 
Augusto de Oliveira (Luisão) para participar 
da Série A2 de futebol. A competição inicia 
em janeiro.
A vistoria foi realizada pelo diretor do 
Departamento de Segurança e Prevenção da 
FPF, coronel Marcos Cabral Marinho de Moura 
e do engenheiro da FPF, Ansel Lankman.
De acordo com Marinho, o estádio atendeu 
à exigência de oferecer capacidade para 15 
mil pessoas, o que é exigido pelo estatuto. 
“O procedimento agora será a entrega 
dos laudos do Corpo de Bombeiros, da 
Segurança e da Vigilância Sanitária para 
que possamos encaminhar para o Ministério 
Público. Essa entrega deverá ser feita cerca 
de 45 dias antes do início da competição”, 
informou o diretor.
“Estou autorizando, aprovando o estádio a 
participar da competição, por ter atendido 
ao que foi exigido”, ressaltou. Tal afirmação 
garante a participação do São Carlos Futebol 
Clube a participar da Série A2.
Para o presidente do São Carlos Futebol 
Clube, Julinho Bianchim, o treinamento 
da equipe já pode ser iniciado. “A partir 
de agora, que está confirmada a presença 
na Série A2 do campeonato, podemos 
iniciar com tranquilidade o treinamento da 
equipe”, destacou.

Mariucha Magrini/PMSC

Natação feminina conquista o primeiro troféu nos Jogos Abertos
São Carlos conquistou o primeiro troféu na 
2ª Divisão dos 75ª Jogos Abertos do Interior 
“Horacio Baby Barioni”, que acontecem em 
Mogi das Cruzes, com a equipe feminina da 
Associação dos Pais e Amigos da Natação 
de São Carlos (Apanasc/Prefeitura) que 
terminou na terceira colocação.
Depois das 5 medalhas (3 de ouro, 1 de 
prata e 1 de bronze) no primeiro dia 
de competições, a Natação feminina 
conquistou outras 6. Foram 2 de ouro, 2 de 
prata e 2 de bronze.
Na quinta-feira (10) Renata Martins ficou com 
a medalha de ouro nas provas dos 100m e 
200m Borboleta. Caroline Tavares também 
conquistou o ouro, na prova 200m Costas.
Na prova do Revezamento 4x200m Livre, 
Renata, Caroline, Rafaela e Júlia, ficaram 
com a medalha de Prata. Rafaela Pereira 

completou o pódio com a medalha de 
bronze nos 100m Peito.
A Apanasc/Prefeitura somou 130 pontos, 
ficando atrás apenas das equipes das 
cidades de Limeira, que foi a campeã com 
192, e Indaiatuba, que ficou vice-campeã 
com 154 pontos.
Ricardo Moralles, chefe da delegação de São 
Carlos, comemora o resultado das meninas da 
natação, enfatizando que o trabalho desenvolvido 
pela Apanasc é de grande qualidade.
“Os resultados conquistados aqui nos Jogos 
Abertos foram extremamente significativos. 
Nossa equipe ficou à frente de cidades 
como Araraquara, Rio Claro, Marília, 
Bauru, Guarulhos e Campinas, uma equipe 
composta por meninas novas e uma líder, a 
Renata Martins, que conquistou 4 medalhas 
de ouro e 3 de prata nos Jogos Abertos, 

e merece todo respeito dos atletas pela 
competência e resultados, uma referência 
para essas garotas e para toda a delegação”, 
concluiu Moralles.

Carlinhos Oliveira/PMSC
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Educação e saúde, destaque nacional segundo Firjan

A Capital Nacional da Tecnologia e do 
Conhecimento não nega o título sancionado 
mês passado pela presidenta Dilma Rousseff. 
Na última semana foi divulgado o Índice 
Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), 
levantamento que reúne dados de todos os 5.564 
municípios brasileiros nas áreas de Educação, 
Saúde e Emprego e Renda e indica as cidades 
mais desenvolvidas do país.
São Carlos teve grande evolução no ranking, subiu 
23 posições em relação ao último levantamento, 
deixando o 36º lugar no Brasil para o 13º posto 
em 2011, com base de dados referentes ao ano de 
2009. E não é só no quadro geral que São Carlos 
obteve destaque. No quesito Educação, levando-
se em conta as cidades de porte médio (entre 
200 e 500 mil habitantes), a cidade ocupa a 5ª 
posição no Brasil. Já na relação específica da área 
de Saúde, São Carlos fica com o 7º lugar geral no 
índice elaborado pela Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Firjan) entre as cidades 
médias do país.
A Prefeitura de São Carlos classifica o resultado 
geral como fruto dos investimentos que o 
município faz nas mais diferentes áreas e que 
derivam para uma cidade com grande qualidade 
de vida e que está entre as 15 melhores do Brasil.
Na área da educação a cidade já atende hoje toda 
a demanda de crianças acima dos quatro anos de 
idade. Com as 10 novas escolas em construção, 
São Carlos deverá atender toda a demanda 

na faixa de zero a três anos, tornando-se uma 
das primeiras cidades do país a cumprir com a 
exigência do Plano Nacional de Educação (PNE), 
que estabeleceu como meta o atendimento desta 
faixa etária até 2020.
Em relação ao desempenho do município no 
índice Firjan para a Saúde, a Prefeitura afirma que 
a cidade investe R$ 165 milhões na área, sendo 
R$ 75 milhões por meio de recursos da própria 
prefeitura, o que significa uma melhora gradativa 
do atendimento à população. O município tem 
por meta atuar na prevenção de doenças, com 
a ampliação das Unidades de Saúde da Família 
(USFs). Atualmente a cidade conta com 17 equipes 
e a administração municipal prevê chegar a 30. A 
cobertura do Programa de Saúde da Família (PSF) 
em São Carlos já é a maior da região central do 
estado de São Paulo, atingindo 30% dos quase 
230 mil habitantes. Com a ampliação no número 
de equipes, o município deve atingir 50% da 
cobertura até o final de 2012, índice considerado 
ideal pelo Ministério da Saúde.
Ainda segundo o índice da Firjan, São Carlos 
ocupa a 29ª posição nacional no ranking dos 
municípios médios na área de Emprego e 
Renda. A pesquisa Firjan mostra que entre 2007 
e 2008 houve retração no índice de emprego 
e renda em todo o país, ainda com reflexos 
muito significativos em 2009, ano base do atual 
levantamento. Naquele período o país viveu uma 
das piores crises econômicas da história mundial. 

Assim como a grande maioria das cidades, São 
Carlos não ficou imune ao colapso da economia 
global e registrou redução de 30% nos empregos 
com carteira assinada naquele período.
Os anos seguintes já apresentam retomada no 
crescimento. Os anos de 2010 e 2011 mostram 
números expressivamente melhores que os de 
2009, que ainda sofria com a crise na economia 
mundial. Em 2010, houve crescimento de 3,18%, 
com 2.048 postos de trabalho criados. Já em 
2011, os números são novamente de crescimento, 
registrando até setembro passado 4,58%, ou seja, 
3.091 postos de trabalhos criados no ano.

Índice Firjan - O ranking é um estudo anual 
dos municípios brasileiros e se baseia em três 
áreas: Emprego e Renda, Educação e Saúde. 
Ele é feito, exclusivamente, com base em 
estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas 
pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde. 
O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo 
de 1, maior o desenvolvimento do município. O 
índice divulgado refere-se aos dados municipais 
de 2009 e São Carlos, como 13º município mais 
desenvolvido do Brasil no geral e 12ª posição 
entre as cidades paulistas, obteve o IFDM de 
0,8906. O índice médio do país é de 0,7603. O 
município apresentou evolução em relação 
aos levantamentos anteriores (anos base 2007 
e 2008), quando registrou o IFDM de 0,8771 e 
0,8724, respectivamente.

Assessoria de Imprensa /PMSC
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1ª Olimpíada Escolar reúne 1.200 alunos

Começou na quinta-feira (10), no Ginásio Milton 
Olaio Filho, a 1ª Olimpíada Escolar de São Carlos, 
atividade que envolve as 8 Escolas Municipais 
de Ensino Básico (EMEB), o programa Recreação, 
além de alunos da Educação Física Adaptada. A 
competição reúne 1.200 alunos.
Participam da Olimpíada alunos da Educação 
Infantil, Ensino Básico, Ensino de Jovens e Adultos, 
Educação Especial e programas da Prefeitura 
como o Mais Educação e Recreação.
A Secretaria Municipal de Educação, organizadora 

do evento, ressaltou a importância do estímulo 
ao esporte e à aproximação dos alunos das 
atividades físicas. A 1ª Olimpíada Escolar surgiu 
como uma possibilidade de estimular os alunos 
a gostarem de esporte e desenvolver atividades 
que estimulem o prazer de estar na escola. 
Na abertura da competição os alunos também 
puderam apresentar aos pais o novo uniforme que 
será adotado em 2012 na rede municipal de ensino. 
No final da cerimônia, a atleta Mônica Angélica 
de Paula acendeu a pira Olímpica que deu início 

às atividades esportivas que irão durar até o dia 
6 de dezembro.
O Cronograma de atividades prevê atividade 
Câmbio ( jogo pré-desportivo do vôlei) que será 
na EMEB Angelina Dagnone de Mello; Handebol e 
Conquista Castelo (pré-desportivo do handebol) 
que acontecerá no ginásio Milton Olaio Filho e a 
prova de Atletismo que acontecerá no próximo 
dia 22 no Sesi. A programação completa está 
disponível no site da Prefeitura de São Carlos, no 
www.saocarlos.sp.gov.br.

Fotos: Angela Oliveira/PMSC
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