PREFEIT
TURA DO MUNICÍPIO DE PIE
EDADE/SP
P
Concurs
so Público de Provas
s e Títulos Nº
N 04/2015

EDIT
TAL DE ABE
ERTURA PAR
RA O CONC
CURSO PÚB
BLICO DE PR
ROVAS E TÍÍTULOS Nº 04/2015
0
A Prefeitta do Municíípio de Pieda
ade – SP, ussando das atribuições
a
le
egais, faz sabber que fará
á realizar, atrravés
da emprresa DIRECT
TA DESENV
VOLVIMENT
TO INSTITUC
CIONAL E DE
D CARREIR
RAS LTDA, as INSCRIÇ
ÇÕES
para o C
Concurso Pú
úblico de Pro
ovas e Título
os – com a supervisão
s
da Comissãoo de Concurs
so especialm
mente
nomeada
a pela Portaria nº 17739
9/2013 para o preenchimento de vaga
as disponíveeis para os cargos consta
antes
do ITEM
M 2.5 - QUAD
DRO DE CAR
RGOS.
INSTR
RUÇÕES ESPECIAIS
1.
1 DAS DISP
POSIÇÕES PRELIMINAR
P
RES

1.1
1

1.2
2

1.3
3

O CONC
CURSO DE PROVAS
P
E TÍTULOS
T
pa
ara todos os efeitos, terá validade de 02 (dois) anos, providoss pelo
REGIME
E ESTATUTÁ
ÁRIO, poden
ndo ser prorrrogado por igual período a partir daa data da ho
omologação,, que
será pub
blicada no jo
ornal “JORNAL OFICIAL
L DO MUNIC
CÍPIO DE PIIEDADE OU
U IMPRENSA
A LOCAL” e pela
Internet nos endereçços www.piedade.sp.govv.br e www.directacarreira
as.com.br; e afixado no quadro de avvisos
da Prefe
eitura do Mun
nicípio de Pie
edade/ SP.
O períod
do de validad
de estabelec
cido para estte Concurso não gera, pa
ara a Prefeituura do Munic
cípio de Pied
dade/
SP, a o
obrigatorieda
ade de aprov
veitar todos os candida
atos aprovad
dos, além ddaquelas vag
gas prevista
as no
quadro constante no
n ITEM 2.5
5. A habilita
ação dos demais candidatos consstantes da listagem fina
al de
classifica
ação gera, para o cand
didato, apen
nas o direito
o à preferência na Nom
meação, dependendo da
a sua
classifica
ação no Con
ncurso.
Os cand
didatos aprovvados em to
odas as fase
es, e convoc
cados, estarrão sujeitos ao que disp
põe a Legisllação
Municipa
al pertinente.
2.. DOS CARG
GOS

2.1
1

2.2
2
2.3
3
2.4
4

O prese
ente CONCU
URSO PÚBL
LICO DE P
PROVAS E TÍTULOS destina-se aoo preenchim
mento de Ca
argos
atualmen
nte vagos, de acordo com
m o constantte do ITEM 2.5
2 - QUADR
RO DE CARG
GOS, mais os
o que vagarrem e
ou forem
m criados, du
urante o praz
zo de validad
de do Concurrso.
As ativid
dades inerentes ao Cargo ora con
ncursado serão desenvo
olvidas nas dependências da Prefe
eitura
Municipa
al de PIEDAD
DE/ SP, visa
ando atenderr ao restrito in
nteresse púb
blico.
O vencim
mento para todos
t
os Cargos é aque le constante
e do ITEM 2.5 - DO QUA
ADRO DE CA
ARGOS, ma
ais os
benefício
os assegurad
dos por lei.
Fazem p
parte deste Edital
E
os seguinte anexoss:
a) ANEX
XO I – DES
SCRIÇÃO DOS
D
CARGO
OS – Inform
ma a descriç
ção das ativvidades e demais
d
requisitos
inerentes aos Cargos.
XO II – CON
NTEÚDO PR
ROGRAMÁTIICO e SUGE
ESTÕES DE
E CONTEÚD
DOS – Indica
a a sugestão
o dos
b) ANEX
conte
eúdos para estudos
e
inere
entes às Provvas.
c) ANEX
XO III – FO
ORMULÁRIO DE ENTRE
EGA DE TÍT
TULOS – So
olicitação dee Pontuação
o por entreg
ga de
Título
os.
2.5 DO Q
QUADRO DE
E CARGOS
A)

CÓ
ÓDIGO / CARGO
O

1.01 - MOTORISTA D
DE
ÔNIBUS

CARGOS
S COM EXIGÊNC
CIA DE ENSINO
O FUNDAMENTA
AL INCOMPLETO
O

VAGA
(S)

REQUISITOS
R

PROVA
P
(S)

JORNADA D
DE
TRABALHO
T
MEN
NSAL

SÁLÁRIO

VALO
OR DE
INSCR
RIÇÃO

01

Ensino Fundaamental Incompleeto, CNH
categoria “D”” ou superior + C
Curso de
formação de condutor de veeículos
automotores destinados ao traansporte
escolar e dee transporte colettivo de
passageiros
p

Objetiva

220 horas

R$1.3005,06

R$ 25,00
2

B)

CARGO
OS COM EXIGÊN
NCIA DE ENSINO
O FUNDAMENTAL COMPLETO

CÓ
ÓDIGO / CARGO
O

VAGA
(S)

REQUISITOS
R

PROVA
P
(S)

JORNADA D
DE
TRABALHO
T
MEN
NSAL

SÁLÁRIO

VALO
OR DE
INSCR
RIÇÃO

1.002 - AGENTE DE
E
SER
RVIÇO ESCOLAR

04

Ensino Fuundamental Comppleto
(1º Grau
G Completo)

Objetiva

200 horas

R$ 8144,11

R$ 25,00
2

Co
oncurso Público de Provas e Tíítulos Nº - 04/20
015

Prefeeitura de Piedad
de / SP - página
a1

PREFEIT
TURA DO MUNICÍPIO DE PIE
EDADE/SP
P
Concurs
so Público de Provas
s e Títulos Nº
N 04/2015
C)
CÓDIGO / CARGO

3.01 PRO
OFESSOR DE
EDUCAÇÃO
SICA I - PEB I
BÁS

3.02 –
PRO
OFESSOR DE
EDUCAÇÃO
BÁSICA II – PEB II
E
- EDUCAÇÃO
IN
NCLUSIVA

2.6
6

CAR
RGOS COM EXIG
GÊNCIA DE NÍV
VEL SUPERIOR COMPLETO
C

VAGA (S)

REQUISITOS
R

PROVA
P
(S)

JORNADA D
DE
TRABALHO SEM
MANAL

SÁLÁRIO

VALO
OR DE
INSCR
RIÇÃO

07

Graduação em Licenciaturra em
Pedagogia, e em Magistério ddos Anos
Iniciais do Enssino Fundamentaal, Normal
Superior ou Admitida
A
a Formaação em
Nível Médio na Modalidade N
Normal
(Magistério).
(

Objetiva
O
e
Dissertativa
D

32 horas

R$ 1.9880,52

R$ 50,00
5

01

Graduação em Licenciaturra em
Pedagogia, coom habilitação esspecífica
em área próprria, ou Especializzação em
nível de Pós-ggraduação Lato S
Sensu na
área de atenndimento em defiiciência
Intelectual/Meental (DI/DM), Deeficiência
visual (DV) ou Deficiência audittiva (DA),
com no mínim
mo 360 horas parra cursos
concluídos até 2008 e de 600 hhoras para
os cursos conncluídos a partir dde 2009.

Objetiva
O
e
Dissertativa
D

Carga horáriaa
semanal mínimaa de
18 horas e máxxima
de 39 horass
semanais.

Hora/aaula
10,993

5
R$ 50,00

Fica deffinido que as
a provas Escritas
E
Obje
etivas, para os cargos indicados aabaixo, serão realizadass em
períodoss ou dias dife
erentes uns dos
d outros, vvisando perm
mitir a quem se interessaar a possibilid
dade de insccrição
para doiss cargos, a saber:
s
UM PERÍODO
O
1.01 - MO
OTORISTA DE ÔNIBUS;
Ô
1.02 - AG
GENTE DE SER
RVIÇO ESCOLAR
R;
3.01 - PR
ROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁ
ÁSICA I - PEB I

OUTRO PER
RÍODO
3.02 – PRO
OFESSOR DE ED
DUCAÇÃO BÁSIC
CA II EDUCAÇÃO IN
NCLUSIVA

3.
3 CONSIDER
RAÇÕES GE
ERAIS, CON
NDIÇÕES PA
ARA INSCRIIÇÃO E REQ
QUISITOS GE
GERAIS PAR
RA NOMEAÇ
ÇÃO
3.1
1

Conside
erações Gerrais
A Inscrição do Candidato imp
plicará no co
onhecimento
o e na tácita aceitaçãoo das norm
mas e condiições
estabele
ecidas neste
e edital, em relação às quais não poderá aleg
gar desconheecimento. O deferimentto da
ente, media
Inscrição
o dar-se-á automaticam
a
ante o corretto preenchim
mento da ficcha de inscrrição online e ao
pagamento do valor corresponde
ente ao Carg
go que deseja
a concorrer.
3.1
1.1 Com o o
objetivo de evitar
e
ônus desnecessário
os, o candid
dato deverá orientar-se
o
nno sentido de
e recolher o valor
da inscriição somente
e após tomar conhecime
ento de todos
s os requisito
os exigidos ppara o Concu
urso Público.
3.1
1.2 São de e
exclusiva ressponsabilida
ade do candiidato, sob as
s penas da Lei,
L as inform
mações fornecidas no atto da
inscrição
o. Aquele que preencher a ficha de in
nscrição on-lline ou prestar informaçõões inverídica
as, mesmo que
q o
fato seja
a constatado posteriorme
ente, será exccluído do Co
oncurso Público.
3.1
1.3 As inscrrições efetua
adas em des
sacordo com
m as disposiç
ções deste Edital serão indeferidas, obedecend
do ao
prazo de
escrito no ITE
EM 4.7.
3. 2 Condiçõ
ões para ins
scrição
3.2
2.1 Ser Brassileiro nato ou
o naturaliza
ado, conform
me disposto na Constituição Federal , em conson
nância com a Lei
Federal nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeirro, e ainda, se
s de Nacionalidade Porttuguesa, esta
ar de acordo
o com
os critériios contidos no Decreto Federal
F
nº 70
0436/72;
3.2
2.2 Ser posssuidor do CP
PF devidamente ativo e d
do Documentto de Identidade (RG), coom foto;
3.2
2.3 Efetuar o pagamento
o devido do valor
v
da insccrição;
3.2
2.4 Conhece
er e estar de acordo com
m as normas e exigências
s do presente
e Edital;
3.2
2.5 As pesso
oas com defficiência que
e pretendam fazer uso da
as prerrogatiivas que lhe são facultad
das no inciso
o VIII
do Artigo
o 37 da Consstituição Fed
deral e na Le
ei Federal 7.8
853/89 são asseguradas
a
o direito de inscrição para os
cargos d
do Concurso Público, cuja
as atribuiçõe
es sejam com
mpatíveis com
m a deficiênccia de que sã
ão portadora
as.
3.3
3 Requisittos Gerais para
p
a Nome
eação
3.3
3.1 Ter 18 (d
dezoito) anos completos ou a comple
etar até a data da convoc
cação;
3.3
3.2 Ter bonss antecedenttes, achando
o-se em plen
no exercício de
d seus direitos civis, poolíticos e eleittorais, bem como
c
nada terr que o desab
bone ou que o torne inco
ompatível com o desempenho de suaas funções;
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3.3
3.3 Se do sexo masculino, possuir até a data d
da contrataç
ção, o Certificado de Disspensa do Serviço
S
Milita
ar ou
Certificado de Reserrvista;
3.3
3.4 Gozar d
de boa saúde física e mental
m
e não
o ser portad
dor de deficiência incom
mpatível com
m o exercício
o das
atividade
es que comp
petem ao Carrgo;
3.3
3.5 Não ter ssofrido, no exercício de função
f
públicca, penalidad
de por prática de atos deesabonadores;
3.3
3.6 Não exe
ercer qualque
er cargo, Em
mprego ou F
Função Pública de acumulação proibbida com o exercício
e
da nova
Função, observado ao
a disposto no
n Artigo 37 § 10 da CONSTITUIÇÃO
O FEDERALL, alterada pe
ela EC Nº20/98 e
não ser aposentado por invalidez, nem esta r com idade de aposenta
adoria comppulsória (70 anos)
a
nos termos
do artigo
o 40, inciso II da Constitu
uição Federa
al;
3.3
3.7 A comprrovação da documentaç
ção hábil de que os can
ndidatos possuem os reqquisitos aqui exigidos pa
ara o
Concursso Público, se
erá solicitada
a por ocasião
o da nomeaç
ção para o Cargo;
C
3.3
3.8 A não a
apresentação de qualquer dos do
ocumentos im
mplicará na impossibiliddade de ap
proveitamento
o do
candidatto em decorrrência de sua
a habilitação
o no Concurs
so Público, anulando-se
a
ttodos os ato
os decorrente
es de
sua insccrição.
4. D
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições ficarão
o abertas EX
XCLUSIVAM
MENTE através da Internet, no períoddo de 10 a 23
2 de novem
mbro
de 2015
5 respeitando
o para fins de
e recolhimen
nto do valor de
d inscrição o horário baancário, deve
endo para tanto o
candidatto:
a) Acessar o site ww
ww.directaca
arreiras.com. br.
b) Locallizar o atalh
ho correspon
ndente aos Concursos com inscrições abertass, selecionarr o CONCURSO
PÚBL
LICO DE PR
ROVAS E TÍT
TULOS Nº 0
04/2015 DA PREFEITUR
RA DO MUN
NÍCIPIO DE PIEDADE / SP e
clicarr sobre o Carrgo pretendid
do.
c) Digita
ar o CPF, preencher
p
to
odos os dad
dos solicitado
os na FICHA DE INSC
CRIÇÃO e CONFIRMAR
C
R OS
DADO
OS.
d) Em sseguida, gera
ar o boleto bancário,
b
im
mprimir e recolher o valor corresponddente em qu
ualquer bancco ou
institu
uição finance
eira autorizad
da, até a datta de vencim
mento express
sa no boletoo bancário.
e) Apóss 05 (cinco) dias
d
úteis con
ntados a parrtir da data do pagamento do boleto bbancário, verificar na Áre
ea do
Cand
didato, no sitte da DIREC
CTA, se a in scrição enco
ontra-se CONFIRMADA.. Em caso negativo,
n
con
ntatenos p
por e-mail: co
ontato@direc
ctacarreirasss.com.br ou telefone
t
(11) 2715-7166.
IMPORT
TANTE: Conssultar o Edita
al antes de e
efetivar a insc
crição.
4.2
2 A DIREC
CTA e a Prrefeitura do Município d
de Piedade / SP, não se
s responsaabilizarão por solicitaçõe
es de
inscrição
o via Intern
net não rec
cebidas e/o u não confirmadas de
ecorrentes dde problemas técnicoss em
microcom
mputadores, falhas de comunicação
c
o, congestion
namento de linhas de trransmissão ou
o outros fatores
que impo
ossibilitem a transferência de dados.
4.3
3 O recolh
himento do pagamento
p
efetuado
e
via Internet dev
verá ser feito até a data ccorresponde
ente ao último dia
de inscrição, respeittando-se parra tanto o ho
orário da red
de bancária ou instituiçãão financeira autorizada; e os
autos atendimentos, inclusive ba
ankline, conssiderando-se
e para tal o horário de B
Brasília, sob pena de não
o ser
processa
ada e receb
bida. Não será aceito pa
agamento de
e inscrição após
a
a data de vencime
ento impressso no
boleto b
bancário, salvo os casos
s de vencim
mento em fin
nais de semana e feriaddos, onde prevalecerá
p
c
como
vencime
ento o próxim
mo dia útil;
4.4
4 Os paga
amentos reallizados por AGENDAME
A
ENTO, DEPÓ
ÓSITO BANC
CÁRIO ou C HEQUE não
o serão valid
dados
automaticamente pe
elo sistema. Neste casso, enviar o comprovan
nte de pagaamento e o boleto ban
ncário
digitaliza
ado para o e-mail contato@directa
acarreiras.com
m.br ou po
or fax para o telefone (11) 2715-7
7166,
solicitand
do a confirm
mação da insc
crição, após a análise da
a DIRECTA.
4.5
5 A inscriçção somente
e será valida
ada após a cconfirmação do recebime
ento do créddito pela insttituição finan
nceira
compete
ente e a in
nscrição pag
ga por mei o de chequ
ue somente
e será conssiderada ap
pós a respe
ectiva
compenssação.
4.6
6 No valorr da inscrição
o já está inclusa a despe sa bancária..
4.7
7 No prazo
o de no máxximo 05 (cin
nco) dias anttecedentes da
d data da realização
r
daas Provas, conferir
c
nos sites
www.dire
ectacarreirass.com.br ou www.piedad
w
e.sp.gov.br se
s os dados da inscriçãoo efetuada pe
ela internet foram
f
recebido
os e a impo
ortância do valor
v
da insccrição paga. Em caso negativo,
n
o candidato deverá
d
entrar em
contato com a DIRE
ECTA atravé
és do e mai l: contato@
@directacarre
eiras.com.br ou pelo tele
efone (11) 27152
7166, pa
ara verificar o ocorrido.
4.8
8 Não serrão aceitas inscrições via: postal, fax, condic
cional, provisória ou foora do perío
odo da insccrição
estabele
ecido neste edital,
e
pedido
os de isençã
ão do valor de
d inscrição, alteração dde Funções ou devoluçã
ão do
valor de inscrição ap
pós o pagamento.
4.9
9 O candid
dato será ressponsável po
or qualquer e
erro, rasura omissão,
o
bem como pelaas informaçõ
ões prestada
as, na
ficha de inscrição on
n-line.
4.1
10 Depois d
de feita a insscrição, os dados consta
antes da Fich
ha online som
mente poderrão sofrer altterações no caso
4.1
1
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de muda
ança de end
dereço, fato que deverá ser devidam
mente fundamentado e eencaminhado
o à comissã
ão de
Acompanhamento de
este Concurs
so Público.
11 A Comiissão de Acompanham
A
mento deste
e Concurso Público não se respponsabilizará
á por even
ntuais
4.1
coincidências de dattas e horários
s de inscriçõ
ões ou Prova
as e quaisque
er outras ativvidades.
4.1
12 Eventualmente nos casos excep
pcionais em que, por raz
zões de falh
ha de sistem
ma, o nome do
d candidato
o não
conste n
na listagem de
d inscritos, o mesmo po
oderá ser admitido na sala para realizzar a respec
ctiva Prova desde
d
que este
eja de posse da inscrição
o realizada viia internet e do respectivo comprovannte de pagam
mento.
4.1
13 Apenas para os cassos dispostos
s no ITEM 4
4.12, o repre
esentante da
a Directa preesente no loc
cal de realizzação
das Provvas fará a verificação
v
atestando
a
a veracidade das informa
ações e relaatando em ata
a de ocorrê
ência
ação se farrá incluir jun
própria, para posterrior análise, cuja publica
ntamente co m Edital de
e Publicação
o dos
resultado
os.
4.1
14 No dia da realizaçã
ão da Prova
a, o candida
ato deverá levar
l
o com
mprovante dee inscrição, Boleto Ban
ncário
devidam
mente autentticado pela instituição financeira a quem foi feito o devvido recolhimento, além
m do
documen
nto de identidade origina
al com foto, o
ou algum outtro documentto especificaado no ITEM 4.15.
4.1
15 Será co
onsiderado documento
d
de identidad
de as carte
eiras e/ou cédulas
c
de identidade expedidas pelas
p
Secretarrias de Segurança, pela
as Forças A
Armadas, pe
ela Polícia Militar
M
ou peelo Ministério das Rela
ações
Exteriore
es, Carteira Nacional de Habilitação (modelo atu
ual com foto)), cédula de identidade para
p
estrang
geiros
(no prazzo de validade). Também
m será acei to Cédula de
d identidade
e fornecida por órgãos ou conselho
os de
classe q
que, por Lei Federal, valem como d
documento de
d identidade
e, como porr exemplo, as
a emitidas pelos
p
conselho
os regionais ou autarquia
as corporativvas, carteira de
d trabalho e previdênciaa social e Pa
assaporte.
4.1
15.1 Não serrão aceitos, por serem documentoss destinados
s a outros fins:
f
Boletim
m de Ocorrência, Protoccolos,
Certidão
o de Nascime
ento, Título Eleitoral, Ca
arteira Nacion
nal de Habiliitação (modeelo antigo se
em foto), Carteira
de Estud
dante, Crach
hás, Identidad
de Funciona l de natureza
a pública ou privada.
4.1
16 Não serrão aceitas as
a solicitaçõ
ões de inscrrição que nã
ão atenderem rigorosam
mente ao es
stabelecido neste
n
Edital.
4.1
17 O Valorr da inscriçã
ão a título de ressarciimento de despesas
d
co
om materiall e serviços
s, é a que está
estabele
ecida no ITE
EM 2.5 – DO
D QUADR
RO DE CAR
RGOS, cons
stante do E
Edital, a favor da DIRE
ECTA
DESENV
VOLVIMENT
TO INSTITUCIONAL E DE CARRE
EIRAS LTDA
A, empresa responsáve
el pelo Conccurso
Público;
4.1
18 O candid
dato que necessitar de Prova especcial (letra am
mpliada), ledor, sala espeecial, intérprrete de libras, ou
condição
o especial deverá
d
requerer durante
e o período
o de inscriçã
ão, em cam
mpo específico da Ficha de
Inscrição
o própria, ou
o solicitá-la, via SEDE
EX a DIREC
CTA DESEN
NVOLVIMEN
NTO INSTITU
UCIONAL E DE
CARREIIRAS LTDA
A, localizada
a na Rua D
Dr. Graciano
o Geribello, 308 “A”. B
Bairro Alto – Itu/SP - CEP
13.311-0
010, até a data do ence
erramento da
as inscrições
s, (neste cas
so, o candiddato deverá informar o Nome
N
Completto, RG, nome
e do Concurs
so Público, o número do Edital e o Cargo ao quall concorre).
4.1
19 O candidato que nã
ão o fizer, seja qual fo
or o motivo alegado, nã
ão terá a P
Prova espec
cial preparad
da. A
solicitaçã
ão de condiçção especial será atendid
da obedecen
ndo a critérios de viabilidaade e de raz
zoabilidade.
4.2
20 A candid
data que tivver a neces
ssidade de a
amamentar durante a realização
r
d as Provas deverá
d
levar um
acompan
nhante, que ficará em sa
ala reservada
a para essa finalidade
f
e que
q será ressponsável pe
ela guarda da
criança. A candidata nesta condição que não
o levar acompanhante, nã
ão realizará a Prova.
4.2
21 A Comiissão de Acompanham
A
mento deste
e Concurso Público não se respponsabilizará
á por even
ntuais
coincidências de dattas e horários
s de inscriçõ
ões ou Prova
as e quaisque
er outras ativvidades.
4.2
22 O períod
do de Inscriçção, bem como todas ass etapas con
nstantes deste Edital, seerão realizadas observan
ndo o
horário o
oficial de Bra
asília/DF.
4.2
23 Informaçções referentes ao Conc
curso Público
o poderão se
er obtidas no
o site www.ddirectacarreirras.com.br, ou
o de
segunda
a a sexta feira das 08h00
0 às 12h00 e das 13h00 às
à 17h00horas, pelo teleffone (11) 2715-7166.
5. DOS CA
ANDIDATOS
S PORTADO
ORES DE DE
EFICIÊNCIA
A
5.1
1

5.2
2

5.3
3

5.4
4
5.5
5
5.6
6

Às pessoas portadoras de deficiência ou ne
ecessidades especiais sã
ão asseguraadas o direito
o de se inscrever
neste Co
oncurso Púb
blico, desde que a deficiê
ência de que
e são portad
doras seja coompatível co
om as atribuiições
do Cargo
o a ser preen
nchido.
Em obed
diência aos dispostos
d
no
o Art. 37 § 1ºº e 2º, Lei Fe
ederal n° 7.853/89 e no D
Decreto Fede
eral n.°3.298
8, de
20 de De
ezembro de 1999, ser-lh
he-á reservad
do o percentual de 5% (cinco
(
por ceento) das VA
AGAS ABERTAS
PARA O CARGO a qual
q
concorre
e, ou que vie
er a surgir du
urante a valid
dade deste C
Concurso Público.
Se na a
aplicação do percentual disposto no
o ITEM 5.2, resultar núm
mero fracionaado igual ou
u superior a 0,5
(cinco dé
écimos), esta
ará formada 01 (uma) va
aga para can
ndidatos Portadores de D
Deficiência. Se inferior a 0,5
(cinco dé
écimos) a fo
ormação da vaga
v
ficará ccondicionada
a à elevação
o da fração ppara o mínim
mo de 0,5 (ccinco
décimoss), caso haja aumento suficiente do n úmero de ca
andidatos convocados paara o Cargo.
Será co
onsiderado como
c
deficiê
ência àquela
a conceituad
da na medicina especi alizada de acordo com
m os
padrões mundialmen
nte estabelec
cidos, observvados os crittérios médico
os de capaciitação labora
al;
Não serã
ão considera
ados como deficiência
d
oss distúrbios de
d acuidade visual ou auuditiva passív
veis de corre
eção
simples pelo uso de lentes ou ap
parelhos espe
ecíficos;
Aos de
eficientes visuais (amb
blíopes) serrão oferecid
das provas ampliadas,, com tam
manho de letra
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7
5.7

5.8
8
5.9
9

5.1
10
5.1
11

5.1
12
5.1
13

5.1
14

5.1
15

5.1
16

correspo
ondente a corpo
c
24. O candidato q
que não solicitar condiç
ções especiiais para a prova no prazo
estabele
ecido, não a terá
t
preparada seja qual for sua aleg
gação;
É condiçção obstativa
a a inscrição no Concurso
o Público, a necessidade
e de auxiliarees permanen
ntes para auxxiliar
na execução das atribuições ine
erentes as a
atividades do
o Cargo prettendido, ou nna realização da Prova pelo
portadorr de necessid
dade especia
al;
Não obssta à inscriçã
ão ou ao exe
ercício da atiividade a utilização de material
m
tecnoológico de uso
u habitual ou
o a
necessid
dade de prep
paração de ambiente
a
físicco;
No ato d
da inscrição
o, o candidatto portador de deficiênc
cia ou neces
ssidades esppeciais deve
erá declarar sua
intenção
o de concorre
er às vagas reservadas
r
a
aos deficiente
es físicos, mencionando a deficiência
a
da qua
al é
portadorr. Ele também
m deverá env
viar o Laudo
o Médico ates
stando a esp
pécie, o grauu ou nível de deficiência, com
Doença – CIID, bem
expressa
a referência ao código co
orresponden te da Classifficação Internacional de D
como a provável causa
c
de defficiência, via SEDEX à DIRECTA
D
DE
ESENVOLVI MENTO INS
STITUCIONA
AL E
DE CAR
RREIRAS LT
TDA, localizada na Rua
a Dr. Graciano Geribello
o, “308-A”. Bairro Alto
o – Itu/SP - CEP
C
13.311-0
010, até a data do encerramento das inscrições; Importa
ante: menciionar o nom
me completo
o do
candidatto, RG, nome
e do Concurs
so Público, n
número do Edital
E
e Cargo
o ao qual conncorre.
O candid
dato que decclarar falsam
mente a defic iência será excluído
e
do processo,
p
see confirmada tal situação, em
qualquerr fase deste Concurso Pú
úblico, sujeittando-se as consequênci
c
as legais peertinentes;
Os porta
adores de de
eficiência parrticiparão desste Concurso
o Público em
m igualdade dde condições
s com os dem
mais
candidattos no que concerne: a) ao conte
eúdo das Provas
P
escrittas; b) à avvaliação e aos
a
critérioss de
aprovaçã
ão; c) ao horrário e ao loc
cal de aplica
ação das Pro
ovas; d) à no
ota mínima eexigida para todos os dem
mais
candidattos;
Na falta de candida
atos aprovad
dos para as vagas reservadas aos portadores de deficiênc
cia, essas se
erão
preenchidas pelos de
emais candid
datos, obserrvando-se a ordem
o
de cla
assificação;
A publiccação do ressultado finall do Concurrso Público será feita em
e duas listaas, contendo, a primeirra, a
pontuaçã
ão de todoss os candida
atos, inclusivve a dos po
ortadores de
e deficiênciaa, e a segunda, somente a
pontuaçã
ão destes últtimos, observada a respe
ectiva ordem
m de classificação;
À medid
da que forem
m sendo oferrecidas as vvagas, a Prefeitura Munic
cipal de Pieddade/SP, co
onvocará, pa
ara o
de classifica
seu provvimento, os candidatos pela
p
ordem d
ação, até a 9ª
9 vaga con
nstante da Listagem
L
Ge
eral,
para enttão destinar a primeira vaga
v
reserva
ada e cham
mamento pela
a listagem ddestinada ao
os portadoress de
necessid
dades especciais. Em ca
aso de surg imento de novas
n
vagas
s no decorreer do prazo de validade
e do
Concursso Público, ap
plicar-se-á a mesma regrra e proporcionalidade previstas no IT
TEM 5.2.
O candid
dato portado
or de deficiên
ncia que no a
ato de inscriç
ção não dec
clarar essa ccondição ou ainda
a
não en
nviar
o Laudo
o Médico, nã
ão será considerado co mo portadorr de necessidade especcial, apto pa
ara concorre
er às
vagas re
eservadas, mesmo
m
que tenha assin
nalado tal opção
o
no ato
o da inscriçãão on-line. Neste caso não
poderá impetrar recu
urso em favo
or de sua situ
uação posterriormente.
Os cand
didatos Porta
adores de De
eficiência, ap
provados e habilitados,
h
se
s convocaddos para a nomeação,
n
se
erão
avaliado
os por uma equipe
e
multid
disciplinar no
omeada pela Prefeitura Municipal
M
de Piedade / SP que atesta
ará a
compatib
bilidade das atividades exercidas do Cargo com o grau e especificidade dda deficiência
a declarada.
6.. DAS PROV
VAS

1 DA PRO
OVA OBJETIIVA - 1ª FAS
SE
6.1
6.1
1.1 Haverá PROVA OB
BJETIVA parra todos os candidatos inscritos pa
ara os cargoos de carátter eliminató
ório e
classifica
atório, visando à capacittação para o cargo, cuja
as matérias versarão so bre o progra
ama especifiicado
no Anexxo II, que faz parte integra
ante e insepa
arável do pre
esente Edital.
6.1
1.2 A duraç
ção da Prova
a será de 3h
h00min. (trê
ês horas), EXCETO
E
PAR
RA OS CAR
RGOS DE NÍÍVEL SUPER
RIOR
que serrá de 04h00
0min. (quattro horas) e
em face à realização conjunta d
de PROVA DISSERTAT
TIVA.
Iniciadass as Provas, nenhum can
ndidato pode
erá se retirarr da sala antes de compl etada 01h00
0min. (uma hora),
h
a partir d
do início da realização
r
da
a Prova, exce
eto quando acompanhad
a
do de um fisccal.
2 DA PRO
OVA DISSER
RTATIVA
6.2
6.2
2.1 Haverá PROVA DISSERTATIV
VA APENAS
S para os candidatos inscritos quue obrigatorriamente ten
nham
prestado
o a Prova Objetiva para os Cargos de Nível Su
uperior (3.01 – Professsor de Educ
cação Básic
ca I PEB I; 3
3.02 – Professor de Edu
ucação Bás
sica II – PEB
B II - Educaç
ção Inclusivva), de caráte
er eliminató
ório e
classific
catório, visa
a à capacitaç
ção para o ccargo, cujas matérias verrsarão sobree o programa
a especificad
do no
Anexo II, que faz parrte integrante
e e inseparávvel do presente Edital.
a) Para a Prova Disssertativa o candidato
c
de
everá elaborar um texto dissertativo com extensão mínima de
d 20
linhass e máxima de 25, com caneta esfe rográfica de tinta azul ou
u preta. A diissertação deverá apresentar
ideiass organizadas, de acorrdo com a norma culta
a da língua escrita, funndamentada em argume
entos
consiistentes, pod
dendo, inclus
sive valer-se de pequena
as narrações ou descriçõees.
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7. DA CONVO
OCAÇÃO PARA AS PRO
OVAS
7.1
1 DA CON
NVOCAÇÃO DA PROVA
A OBJETIVA
A
7.1
1.1 A realiza
ação da Pro
ova Objetiva
a está previista para o dia 13 de DEZEMBRO
O de 2015 no Município de
nças na datta prevista dependendo
do número de inscritoss e a
Piedade/SP. Poderá
á, contudo, haver
h
mudan
d
disponib
bilidade de locais para a realização
r
da
as Provas.
7.1
1.2 Ao cand
didato só serrá permitida a realização
o da Prova na data, no local e horáários constan
ntes no Edital de
Convoca
ação, a ser divulgado
d
e publicado
p
na forma do ITEM 7.1.3;
7.1
1.3 A confirm
mação da da
ata e as inforrmações sob
bre horários e locais para
a realização ddas Provas serão
s
divulga
adas,
oportuna
amente, únicca e exclusiva
amente por E
EDITAL DE CONVOCAÇ
ÇÃO, pelos sseguintes me
eios:
a) Publicação no JO
ORNAL OFIC
CIAL DO MU
UNICÍPIO DE
E PIEDADE OU
O IMPREN
NSA LOCAL
b) Pela internet no endereço
e
ww
ww.directaca
arreiras.com.br e ainda;
c) Por a
afixação na Prefeitura
P
de Piedade / S
SP.
7.1
1.4 Não havverá convoca
ação por e-m
mail, via corre
eio ou por qualquer outro meio, não pprevisto neste
e Edital.
7.1
1.5 O candid
dato deverá comparecer ao local dessignado para
a a realização da prova oobjetiva com antecedênccia de
30 (trinta
a) minutos munido,
m
OBRIGATORIAM
MENTE , de:
a) Cane
eta de tinta Azul
A
ou preta, lápis preto e borracha;
b) Do co
omprovante de inscrição (boleto acom
mpanhado do respectivo comprovantte de pagamento);
c) Docu
umento Origin
nal de IDENT
TIDADE (com
m foto).
7.1
1.6 A realiza
ação da Provva Dissertativa para os C
Cargos da Educação
E
(3.01 – Professsor de Educação Básic
ca I PEB I; 3
3.02 – Profes
ssor de Edu
ucação Básiica II – PEB II - Educaçã
ão Inclusivaa) ocorrerão na mesma data,
hora e lo
ocal da Prova
a Objetiva.
8. DA PRE
ESTAÇÃO DA
AS PROVAS
S
8.1
1 DA PRE
ESTAÇÃO DA
A PROVA OBJETIVA
O
8.1
1.1 O candid
dato deverá chegar ao local das Pro
ovas com an
ntecedência mínima de 330 (trinta) minutos do ho
orário
estabele
ecido para a realização das Provas, vvisto que, os portões de acesso
a
às saalas de Prova serão fech
hados
rigorosamente no ho
orário estabelecido em Ed
dital de Conv
vocação, e ainda:
a
a) Some
ente será ad
dmitido para realizar a Prrova o candid
dato que esttiver munido de documen
nto de identidade
origin
nal com foto, descritos no
n ITEM 4.1 5 devendo estar em pe
erfeitas conddições, de fo
orma a perm
mitir a
identiificação do candidato
c
com
m clareza.
b) Não serão aceito
os, por serem
m documenttos destinados a outros fins: Boletim
m de Ocorrê
ência, Protoccolos,
Certid
dão de Nasscimento, Título Eleitora
al, Carteira Nacional de
e Habilitaçãoo (modelo antigo
a
sem foto),
f
Carte
eira de Estud
dante, Crachás, Identidad
de Funcionall de natureza
a pública ou privada.
c) Não sserá admitido
o no local de
e Prova o can
ndidato que se apresenta
ar após o hoorário determ
minado.
d) Não haverá segu
unda chamad
da, seja qua
al for o motiv
vo alegado para
p
justificaar o atraso ou
o a ausência do
candiidato.
8.1
1.2 Os even
ntuais erros de digitação
o de Nome, Número de
e Documento
o de Identiddade e Data de Nascimento,
deverão ser corrigido
os no dia da Prova Objettiva, em form
mulário espec
cífico.
8.1
1.3 No ato d
da realização
o da Prova Objetiva
O
será fornecido o Caderno de
e Questões e o Gabarito Oficial, no qual o
candidatto deverá asssinalar as respostas. O
Os candidatos que realização as P
Provas Disse
ertativas devverão
nomeá-la
as conforme
e instruções
s contidas n
na capa e deixa-las
d
devidamente aassinadas, ficando
f
desd
de já
estabele
ecido que os cadernos de
e provas disssertativas sem as identific
cações obriggatórias serã
ão anulados.
8.1
1.4 Somente
e haverá sub
bstituição do
o Gabarito d
de Respostas
s se o mesm
mo estiver coom falhas de impressão
o que
impossib
bilitem o candidato de imprimir ali sua
as respostas
s.
8.1
1.5 No deco
orrer da Prrova o cand
didato que observar qu
ualquer anormalidade ggráfica ou irregularidade
e na
formulaçção de alguma questão
o, deverá m anifestar-se junto ao Fiscal de Saala que anottará na folha de
ocorrênccias, para posterior análise da banca exam
minadora, sob
s
pena, de não po
oder aprese
entar,
posteriorrmente, even
ntual recurso
o.
8.1
1.6 Ao term
minar a Provva Objetiva, o candidato
o entregará o Caderno de Questõees e o Gab
barito Oficial préidentifica
ado e devida
amente assin
nado ao fisca
al de sala. Os
O gabaritos sem assinattura não serã
ão computad
dos e
o candid
dato será exccluído do Concurso.
8.1
1.7 Por razõ
ões de ordem
m técnica e de seguran
nça, não serã
ão fornecido
os exemplarees ou cópias
s do Cadern
no de
Questõe
es aos candidatos ou às instituições de Direito Público
P
ou Privado,
P
messmo após o encerramentto do
Concursso, ficando de
esde já estab
belecido que
e:
a) Quaissquer dúvida
as relaciona
adas ao con
nteúdo, às questões
q
ou alternativass constantes
s do Cadern
no de
Quesstões, o cand
didato deverá
á anotá-las e no prazo de
d 48 (quaren
nta e oito) hooras da publlicação da Prova,
proto
ocolar o respe
ectivo recurs
so, nos termo
os do presen
nte;
b) Possíveis, dúvida
as sobre questões apliccadas e ou questioname
q
entos sobre seu conteúd
do ou forma
as de
apressentação da prova não servirão de m
motivos ou ale
egação para pedido de vvista e ou rev
visão de Provva.
c) O GA
ABARITO OFICIAL e o RESULTAD
DO PRELIMIN
NAR serão ser
s divulgadoos a partir das 18h00miin do
dia s
seguinte da realização da
d Prova, b
bem como, o CADERNO DE QUEST
TÕES que fic
carão dispon
níveis
no siite apenas durante
d
o pe
eríodo de re
ecurso contrra a aplicação da Provaa Objetiva e divulgação
o dos
gabaritos.
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8.1
1.8 Ao final das Provas,, os 02 (dois
s) últimos ca
andidatos dev
verão perma
anecer na saala, sendo lib
berados som
mente
quando a
ambos tivere
em vistado o verso de tod
dos os gabaritos e assina
ado a ata dee Prova Oficia
al.
9. DO JULGAMENT
J
TO E CORR
REÇÃO DAS PROVAS
9.1
1 DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
9.1
1.1 As Provas Objetivass serão avaliadas na esscala de 0 (z
zero) a 100 (cem) pontoos, constand
do 40 (quare
enta)
questõe
es, em form
ma de testes
s, de múltiplla escolha, com 04 alte
ernativas caada uma, on
nde apenas uma
alternativva é correta
a, valendo 2,5 (dois po ntos e meio
o) cada que
estão assinaalada correttamente, esttando
habilitad
dos os candidatos que obtiverem
o
no
o mínimo 20 (vinte) ace
ertos totalizaando 50 (cinquenta) po
ontos;
EXCETO
O, para os Cargos: 3.01 – Professorr de Educaç
ção Básica I - PEB I; 3.002 – Profess
sor de Educação
Básica III – PEB II - Educação Inclusiva, em
m que as Provas Objetiv
vas serão avaaliadas na escala
e
de 0 (zzero)
a 60 (se
essenta) ponttos, constando 40 (quare
enta) questõ
ões, em form
ma de testes, de múltipla escolha, com 04
alternativvas cada um
ma, onde apenas uma alternativa é correta, valendo
v
1,55 (um ponto
o e meio) cada
questão
o assinalada
a corretamen
nte, estando habilitados os candidattos que obtiiverem no mínimo
m
20 (vvinte)
acertos, totalizando 30
3 (trinta) po
ontos.
9.1
1.2 Não serrão computa
adas as que
estões em b ranco ou as
ssinaladas a lápis, as qquestões com duas ou mais
alternativvas assinala
adas e as questões
q
rassuradas. Não deverá se
er feita nenhhuma marca
a fora do ca
ampo
reservad
do às resposstas ou à ass
sinatura, poiss qualquer marca
m
poderá
á ser lida inccorretamente
e pelo sistem
ma de
correção
o, acarretand
do anulação parcial ou in tegral da pro
ova daquele candidato.
9.1
1.3 Os ponttos correspo
ondentes às
s questões porventura anuladas se
erão atribuíddos a todos
s os candid
datos,
independ
dente da form
mulação de recursos.
9.1
1.4 O candidato que nã
ão obtiver o número m ínimo de po
ontos exigido
os neste Eddital estará automaticam
mente
eliminad
do do Concurrso Público.
9.1
1.5 Não será
á permitido vista
v
de Prov
va, salvo se, e quando ho
ouver solicita
ação Judicial .
9.2
2

DO JULGAMENTO DA PROVA DISSERTAT
TIVA

2ª FASE

9.2
2.1 A Prova DISSERTAT
TIVA constarrá de uma R
Redação sobrre um TEMA
A RELACION
NADO À EDU
UCAÇÃO.
9.2
2.2 A Prova
a Dissertativa será de caráter
c
elim inatório e classificatório
o, avaliada nna escala de
d 0 (zero) a 40
(quarentta) pontos, co
onsiderando para formul ação da pon
ntuação, as seguintes
s
prooporções:
Descrição

PROVA
A
DISSERTATTIVA

N
Nº máximo de
pontos por
critério

Criitérios
ARGUM
MENTAÇÃO (FUGA
A DO SENSO COM
MUM, INFORMALID
DADE, UNIDADE);

10

COESÃO
O (LIGAÇÃO DE ID
DEIAS, SUBSTITU IÇÃO, PARAGRAF
FAÇÃO);

10

COERÊNCIA (CLAREZA, ORGANIZAÇÃO
O
D
DAS IDEIAS, PROG
GRESSÃO TEMÁTICA);

10

GRAMÁ
ÁTICA (ACENTUAÇ
ÇÃO, ORTOGRAFIAA, PONTUAÇÃO, ESTÉTICA, CONC
CORDÂNCIA
E REGÊ
ÊNCIA).

10

Nº total dee
pontos
Possíveis

40

9.2
2.3 Terão a Prova Diss
sertativa co
orrigida e a correspond
dente pontu
uação lançaada e divulg
gada, apena
as os
candida
atos classificados na PROVA OBJE
ETIVA, na proporção
p
de 20 (vinte)) vezes o nú
úmero de va
agas,
ficando os demais candidatos automatica
amente elimiinados do certame.
c
9.2
2.4 Serão cconsideradoss habilitados
s e classificcados na Prrova Dissertativa os caandidatos qu
ue obtiverem
m, no
mínimo, 50% de apro
oveitamento, ou seja, 20
0 (vinte) pontos dos 40 (quarenta) posssíveis.
9.2
2.5 O candidato que nã
ão obtiver o número míínimo de po
ontos exigido
os nesta FA
ASE estará automaticam
mente
eliminad
do do Concurrso.
9.2
2.6 Não será
á permitida vista
v
de prova, salvo se, e quando, ho
ouver solicita
ação judicial..
10. DA PONT
TUAÇÃO PO
OR TITULAÇ
ÇÃO
10.1 Concorre
erão à PONT
TUAÇÃO DE
E TÍTULOS, os candidato
os de nível superior
s
e quue forem hab
bilitados na Prova
P
Objetiva com no mín
nimo 30 (TR
RINTA) ponto
os e que fore
em possuido
ores de Títuloos, além da formação bá
ásica
exigida n
no item 2.5 – DO QUADR
RO DE CARG
GOS sendo--lhes atribuíd
dos os seguinntes pontos:
a) 03 po
ontos: Título de Doutor na Área, conccluído até a data
d
da entre
ega; limitadoo a 01 título.
b) 02 po
ontos: Título de Mestre na Área, conccluído até a data
d
da entre
ega; limitadoo a 01 título.
c) 01 po
onto: Curso de
d Pós Graduação – Esp
pecialização na área, limiitando-se à aapenas 01 títtulo.
10.2 A pontua
ação máxima
a relativa aos títulos acim
ma descritos
s não poderá
á ultrapassarr o limite de 06 (seis) po
ontos.
Eventuais pontos adicionais serã
ão descartad
dos.
10.3 Os docu
umentos refferentes aos
s títulos – N
NÍVEL SUPE
ERIOR - de
everão ser aapresentados, atendend
do as
seguinte
es condições:
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10.4

10.5
10.6
10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

a) DOUT
TOR e ou MESTRE
M
na
a área: Diplo
oma devidam
mente registrado; ou cerrtificado e ou
o declaraçã
ão de
concllusão de cursso acompanhado do resp
pectivo Histó
órico Escolarr;
b) PÓS--GRADUAÇÃ
ÃO LATO SENSU
S
(esp
pecialização ou aperfeiç
çoamento): C
Certificado de
d conclusão de
curso
o, expedido por instituição (oficiallmente reco
onhecida), em
e papel tim
mbrado, contendo carimbo,
assin
natura do re
esponsável e CARGA H
HORÁRIA com
c
no mín
nimo de 3600 horas, EX
XPLICITAME
ENTE
decla
aradas no certificado.
c) Os ce
ertificados exxpedidos em
m língua estra
angeira deve
erão vir acom
mpanhados ppela correspo
ondente trad
dução
efetuada por tradutor jurame
entado ou rrevalidados por Univers
sidades Ofic iais que ma
antenham cu
ursos
congê
êneres; devidamente cre
edenciadas p
pelo órgão co
ompetente.
A entreg
ga de docum
mentos relativ
vos a títulos não é obrig
gatória, não sendo,
s
portaanto motivo para
p
exclusã
ão do
Concursso Público O(s)
O
título(s) entregue(s)) não será (ao) devolvido(s) posterriormente ao
o candidato,, sob
hipótese
e alguma.
A avaliaçção dos Títu
ulos estará sob
s a respon
nsabilidade da
d DIRECTA
A DESENVOLLVIMENTO INSTITUCIO
ONAL
E DE CA
ARREIRAS LTDA
L
e da Comissão
C
de Acompanha
amento deste
e Concurso P
Público.
A entreg
ga de Títuloss é de inteirra responsab
bilidade do candidato, e os documeentos deverã
ão ser entre
egues
EXCLUS
SIVAMENTE
E no dia e horário da apliccação da res
spectiva prov
va.
A entreg
ga dos docum
mentos deverá proceder da seguinte maneira:
a) EM C
CÓPIAS AUT
TENTICADA
AS.
b) Preen
ncher correta
amente o AN
NEXO III – FO
ORMULÁRIO
O PARA ENT
TREGA DE T
TÍTULOS
c) Lacra
ar o envelope
e e escrever do lado de ffora apenas o código do cargo.
Não serã
ão aceitos e//ou validados
s os docume
entos de Títu
ulos nas Segu
uintes Condiições:
a) Que ssejam protoccolos dos documentos ou
u via fac-simile.
b) Que ssejam docum
mentos origin
nais.
c) Que e
estejam em envelopes abertos.
d) Que e
estejam sem
m o respectivo
o ANEXO III – FORMULÁRIO PARA
A ENTREGA DE TÍTULOS
S.
O envelope com os
o Títulos deverá
d
ser entregue pelo
p
candida
ato à DIRE
ECTA DESE
ENVOLVIME
ENTO
INSTITU
UCIONAL E DE
D CARREIR
RAS LTDA, no dia e horá
ário da aplicação das Proovas, e não serão verificcados
no ato da
a entrega.
Os docu
umentos de Títulos
T
que forem
f
repressentados por diplomas ou
o certificadoos/certidões de conclusã
ão de
ectivo histórico escolar, mencionanddo a data da colação de grau,
curso de
everão estar acompanhados do respe
bem com
mo deverão ser expedid
dos por Insttituição Oficiial ou reconhecidos, em
m papel timb
brado, e devverão
conter ca
arimbo e identificação da
a instituição e do respons
sável pela ex
xpedição do documento.
Sob nen
nhuma hipóte
ese serão ac
ceitos docum
mentos fora desta
d
data e no período ddestinado à respectiva prova.
Não serã
ão aceitos su
ubstituições de documen
ntos posterio
ores à data fix
xada, bem ccomo títulos que
q não con
nstem
dos itenss apresentad
dos neste ca
apítulo. Tam
mbém não se
erá permitida
a a anexaçãoo de qualque
er documentto ao
formulárrio de interpo
osição
11. DA
A CLASSIFIICAÇÃO

11.1 A nota ffinal do cand
didato habilittado no Con
ncurso, será igual ao res
sultado da ssomatória da
a Prova Obje
etiva,
EXCETO
O, para os Cargos
C
de Níível Superiorr, que serão iguais ao re
esultado da ssomatória da
a Prova Obje
etiva,
Prova Dissertativa, mais
m
a pontuação por Títu
s candidatos que entregaarem o Título
o.
ulos, para os
11.2 Em caso
o de igualdad
de na classifiicação definiitiva terão preferência sucessivamentte:
a) O can
ndidato que tiver mais idade;
b) O can
ndidato que tiver maior número
n
de fil hos menores
s de 18 anos
s ou inválidoss;
c) Sorte
eio.
11.3 Os candiidatos aprovados serão classificados
c
s por ordem decrescente
d
de valor da nota final.
12
2. DO RECUR
RSO
12.1 O Cand
didato poderrá apresenta
ar recurso n
no prazo de
e 48 (quare
enta e oito) horas, des
sde que verrsem,
exclusiva
amente, sobre questões de legalidad
de contadas, respectivam
mente, a partiir da:
a) Publiccação do Ediital;
b) Da ap
plicação da Prova
P
Objetiv
va e ou Disse
ertativa.
c) Da divvulgação do Gabarito Ofiicial e Caderrnos de Ques
stões;
d) Do Re
esultado da Prova
P
Objetiva, da análisse dos Título
os e da Prova
a Dissertativaa.
e) Da Cllassificação, exclusivame
ente quando
o se tratar de
e erro de lan
nçamento, crritério de des
sempate ou falha
do sistem
ma.
12.2 No caso
o de recurso
o em pendê
ência, o can
ndidato partiicipará, cond
dicionalmentte, da fase subsequentte do
CONCURSO PÚBLICO.
12.3 O recursso deverá terr argumentaç
ção lógica e consistente, caso contrá
ário será prel iminarmente
e indeferido.
12.4 Recurso
os inconsiste
entes e/ou fora
f
das esspecificações
s estabelecid
das neste eedital serão preliminarm
mente
indeferid
dos.
12.5 O candid
dato interesssado em inte
erpor recurso
o quanto a qualquer
q
uma das fases estabelecidas no ITEM 12.1
deverá p
proceder da seguinte
s
maneira:
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12.6

12.7

12.8
12.9
12.10

12.11

a) Acessar o site ww
ww.directac
carreiras.co
om.br;
b) Acessar o “PAINEL DO CAN
NDIDATO” e localizar o botão
b
“RECU
URSO”;
c) Preen
ncher correta
amente os ca
ampos do fo
ormulário correspondente
e ao tipo de R
Recurso;
d) Clicar em enviar.
Obs. Será permitido o protocolo de um único
o recurso parra cada tipo discriminado
d
o anteriormen
nte.
Não serã
ão aceitos re
ecursos que:
a) Esteja
am em desaccordo com o ITEM 12 de
este Edital.
b) Esteja
am fora do prazo estabelecido para ccada etapa.
c) Não a
apresentem fundamentaç
f
ção lógica e cconsistente.
d) Apressentem argum
mentação ID
DÊNTICA a o
outro recurso recebido an
nteriormente..
e) Seja rreferente a etapas
e
cujos prazos já forram expirado
os.
Recebido o pedido de
d recurso, a Banca Exxaminadora decidirá
d
pela
a manutençãão, reforma do
d pedido ou
u ato
recorrido
o, dando-se ciência da re
eferida decissão, à Comis
ssão de Acom
mpanhamentto do Concu
urso Público, e ao
interessa
ado. O cand
didato poderá consultar a sua respo
osta no “Painel do Canddidato” (digittando o CPF
F e a
Senha ccadastrada) e clicar sobre
e o botão “Me
eus Recurso
os”.
Em hipótese alguma
a haverá, vistta de Provass, revisão de recursos e recurso
r
do reecurso.
O recursso apresenta
ado fora do prazo estabellecido será in
ndeferido.
Se do exxame de reccursos resulttar anulação
o de questão
o ou de item de questão,, ou alteraçã
ão de Gabarrito, a
pontuaçã
ão correspon
ndente a es
ssa questão
o, item ou alteração de
d Gabarito será atribu
uído a todos os
candidattos, independ
dente de tere
em recorrido
o, ficando des
sde já estabe
elecido que:
a) O can
ndidato que acertou
a
uma
a questão, e posteriorme
ente esta seja
a anulada, eele permanec
cerá com o ponto
p
já conqu
uistado pelo acerto
a
da questão;
b) O ca
andidato que acertou uma
u
questão
o, e posterriormente es
sta seja alteerada, ele perderá
p
o ponto
p
conquisttado anteriorrmente pelo acerto
a
da qu
uestão;
Após jullgamento do
os recursos será divulga
ado as devid
das alteraçõ
ões ocorridass caso haja
a procedênciia de
recurso interposto dentro
d
das especificaçõ
ões, podendo eventualm
mente alterarr o resultad
do da prova e a
classifica
ação final e ou até a desclassificaç
d
ção do cand
didato que não
n
obtiver a nota míniima exigida para
aprovaçã
ão no Concu
urso Público.
13.
1 DA NOM
MEAÇÃO PA
ARA O CARG
GO

13.1 A nomeação obedecerá rigoros
samente à o
ordem de cla
assificação dos
d candidaatos aprovad
dos, observa
ada a
necessid
dade da Preffeitura Munic
cipal e o limitte fixado por lei.
13.2 A aprova
ação no Con
ncurso não gera
g
direito à Nomeação
o, mas esta,, quando se fizer, respeitará a ordem
m de
classifica
ação final.
13.3 A convo
ocação dos candidatos
c
habilitados
h
p
para a sessã
ão de escolh
ha obedeceráá rigorosamente à ordem
m de
classifica
ação.
13.4 Por ocasião da con
nvocação qu
ue antecede a Nomeaçã
ão, os cand
didatos classsificados dev
verão apresentar
documen
ntos originaiis, acompanhados de u ma cópia qu
ue comprove
em os requissitos para provimento
p
e que
deram co
ondições de inscrição, es
stabelecidoss no presente
e Edital, bem
m como os deemais docum
mentos legaiss que
lhe forem
m exigidos.
13.4.1 A convo
ocação que trata
t
o item anterior será
á realizada mediante a publicação dde edital que estabelece
erá o
prazo mínimo para comparecime
c
ento do cand
didato.
13.5 Obedeciida à ordem
m de classifficação, para
a efeito de Nomeação, fica o canndidato conv
vocado suje
eito à
aprovaçã
ão em exam
me médico, elaborado
e
po
or médicos especialmen
e
te designadoos pela Preffeitura Municcipal,
que ava
aliará sua capacidade física
f
e men
ntal no dese
empenho da
as tarefas ppertinentes ao
a Cargo a que
concorre
e.
13.5.1 As decissões do Se
erviço Médic
co da Prefe
eitura, de caráter elimin
natório paraa efeito de Nomeação, são
soberana
as e delas não caberá qu
ualquer recu
urso.
13.6 Os cand
didatos Porta
adores de Deficiência,
D
a
aprovados e habilitados,, se convocaados para Nomeação,
N
s
serão
avaliado
os por uma equipe
e
multid
disciplinar no
omeada pela
a Prefeitura Municipal dee Piedade/SP que atesta
ará a
compatib
bilidade das atividades exercidas
e
do
o Cargo com
m o grau e especificidadee da deficiên
ncia declarad
da, a
avaliação será de ca
aráter elimina
atório para effeito de Nom
meação.
13.7 O candid
dato classificcado se obrig
ga a manter a
atualizado o endereço pe
erante a Preffeitura Munic
cipal.
13.8 O candid
dato aprovado convocad
do e nomea
ado para os cargos do Magistério
M
P
Público Municipal deverá
á, em
conformidade com a necessidade, possibiliidade e cron
nograma específico da Administração, cumprir uma
jornada de 64 (sesse
enta e quatro) horas rem
muneradas de
d formação inicial em seerviço no órg
gão central ou
o no
cotidiano
o das escolas, observado
o o campo de
e atuação.
13.9 A Prefeittura do Muniicípio poderá
á solicitar outtros documentos que julg
gar necessárrio.
14. DAS DISPOSIÇÕ
ÕES FINAIS
14.1 A inexatidão das afirrmativas e/ou
u irregularida
ades nos documentos, mesmo
m
que vverificadas a qualquer tempo,
em esp
pecial por ocasião
o
da contratação
o, acarretarã
ão a nulida
ade da insccrição, com todas as suas
decorrên
ncias, sem prejuízo das demais
d
mediidas de ordem administra
ativa, civil ouu criminal;
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14.2 O candid
dato deverá manter atualizado seu e ndereço dura
ante o prazo
o de validadee do Concurs
so Público, desde
d
que apro
ovado, junto à Prefeitura Municipal d
de Piedade / SP; não lhe cabendo quualquer recla
amação caso
o não
seja posssível à mesm
ma informá-lo
o da contrata
ação, por faltta da citada atualização;
14.3 O não a
atendimento, pelo candid
dato, das co
ondições esta
abelecidas neste
n
Edital, implicará su
ua eliminaçã
ão do
Concursso Público, a qualquer tem
mpo;
14.4 Será exccluído do Concurso Público o candida
ato que, além
m das demais hipóteses previstas ne
este Edital:
a) Apressentar-se ap
pós o horário estabelecido
o para a realização da (s
s) Prova (s);
b) Apressentar-se pa
ara a Prova em
e outro loca
al que não se
eja o previsto
o no Edital dee Convocaçã
ão;
c) Não ccomparecer à Prova, seja qual for o m
motivo alega
ado;
d) Não a
apresentar um
u dos docu
umentos de i dentidade ex
xigidos nos termos
t
destee Edital, para
a a realizaçã
ão da
Prova
a;
e) Ause
entar-se da sa
ala de Prova
a sem o acom
mpanhamentto do fiscal;
f) Ause
entar-se do lo
ocal de Prova
a antes de de
ecorrido o prrazo mínimo;
g) For ssurpreendido
o em comunicação com o
outras pesso
oas ou utiliza
ando-se de ccalculadoras
s, livros, nota
as ou
impre
essos não pe
ermitidos;
h) Estive
er portando ou fazendo
o uso de qua
alquer tipo de
d equipame
ento eletrôn ico de comu
unicação (Pager,
celula
ares, etc.);
i) Lança
ar mão de meios
m
ilícitos para a execu
ução da Prov
va;
j) Não d
devolver inte
egralmente o material sollicitado;
k) Pertu
urbar, de qua
alquer modo, a ordem do
os trabalhos.
14.5 É de intteira responsabilidade do
d candidato
o, acompanh
har os Edita
ais, Comuniccados e dem
mais publica
ações
referente
es a este Concurso Púb
blico, no JO
ORNAL OFIC
CIAL DO MU
UNICÍPIO D
DE PIEDADE
E ou IMPRE
ENSA
LOCAL e outros meios indicados
s, bem como
o, no quadro de avisos da
a Prefeitura M
Municipal;
14.6 Os itenss deste Ediital poderão sofrer eve
entuais altera
ações, atualizações ou acréscimos
s, enquanto não
consuma
ada a providência ou eve
ento que lhe
es disserem respeito
r
ou até
a a data daa convocação dos candid
datos
para a P
Prova corresp
pondente, cirrcunstância q
que será mencionada em
m edital ou avviso a ser pu
ublicado.
14.7 No que tange ao presente Co
blico, os ca
oncurso Púb
asos omisso
os serão reesolvidos pela Comissão
o de
Acompanhamento deste
d
Concu
urso Público especialme
ente nomead
do pela Porrtaria nº 177
739/2013 e pela
Directa D
Desenvolvim
mento Instituc
cional e de C
Carreiras Ltda
a.
14.8 Os docu
umentos não exigidos jud
dicial ou extra
ajudicialmen
nte, no prazo
o de 120 (cennto e vinte) dias,
d
contado
os do
encerram
mento da pu
ublicação da classificaçã
ão final do Concurso
C
Púb
blico serão ddisponibilizad
dos para envio à
Prefeiturra Municipal de Piedade
e/SP. Caso
o não seja requisitado e/ou não haavendo man
nifestação, serão
s
incinerad
dos.
14.9 A DIREC
CTA está aptta a emitir Attestado ou D
Declarações de
d Aprovaçõ
ões no Certam
me, se houver interesse do
do
candidatto,
este
poderá
requerer
seu
certifficado
de
aprovaçãão
através
e
e-mail
contato@
@directacarrreiras.com.brr e recolher o valor do ce
ertificado info
ormado no aato da solicita
ação.
14.10 Para efe
eito de contag
gem de praz
zos para recu
ursos será co
onsiderada a data de pubblicação dos
s atos relativo
os ao
presente
e Concurso Público
P
no site www.direcctacarreiras.com.br.
14.11 Caberá a Prefeita do
o Município a homologaçção dos resulltados do Co
oncurso Públ ico.
Para que
e chegue ao conhecimen
nto de todos e ninguém possa
p
alegarr ignorância, é expedido o presente edital,
e
que fica
a à disposiçção por afix
xação nos lo
ocais de co
ostume da Prefeitura,
P
ppela Internett nos enderreços
www.dire
ectacarreirass.com.br / www.piedade
w
e.sp.gov.bre no JORNAL
L OFICIAL D
DO MUNICÍP
PIO DE PIED
DADE
OU IMP
PRENSA LO
OCAL, bem como o ressumo poderá
á ser divulgado em outtros meios de
d comunica
ação,
visando atender ao restrito
r
intere
esse público..

Piedade/SP, 6 de no
ovembro de 2015.
2

MARIA
A VICENTINA
A GODINHO
O PEREIRA DA
D SILVA
PREF
FEITA MUNICIPAL
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