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EDIT
TAL PARA ABERTUR
RA DE CON CURSO PÚ
ÚBLICO DE
E PROVAS E TÍTULOS DO
INSTIT
TUTO DE PREVIDÊNC
P
CIA DOS SERVIDOR
S
RES PÚBLIC
COS DO
MUNIC
CÍPIO DE B
BRODOWS
SKI/SP - SI
ISPREV

nstituto de Previdência
a dos Servidores Públiicos do Mu nicípio de Brodowski/S
B
SP – SISPRE
EV, faz saberr que
O In
fará realizar, atra
avés da emp
presa INSTIT
TUTO BRIO C
CONHECIMEN
NTOS “IBC”, as INSCRIÇ
ÇÕES para o Concurso Pú
úblico
P
e Títulos nº 01/20
016 – com a supervisão
s
d
da Comissão de Concurso
o especialmennte nomeada
a pela Portarria nº
de Provas
02, de 02 de ma
arço de 2016
6 para o pre
eenchimento das vagas disponíveis
d
para
p
os Carggos constante
es do ITEM 2.5 QUA
ADRO DE CA
ARGOS.
INSTRU
UÇÕES ESP
PECIAIS
1

DAS D
DISPOSIÇÕE
ES PRELIMI
INARES

1.1

O Conccurso, para todos
t
os efeitos, terá va lidade de 02
2 (dois) anoss, providos ppelo REGIME ESTATUTÁR
RIO e
suas po
osteriores altterações, podendo ser prrorrogado po
or igual perío
odo a partir dda data da homologação, que
será publicada no Diário Oficial do
o Estado de São Paulo,
P
pela Internet nos enderreços
nstitutobrio.o
org.br e www
w.sisprevbrod
ov.br, e afixa
ado no quad ro de avisoss do Institutto de
www.in
dowski.sp.go
Previd ência dos Servidores
S
Públicos
P
do Município de
d Brodowsski/SP.

1.2

odo de valid
dade estabelecido para eeste Concursso não gera, para o Insstituto de Previdência
P
O perío
dos
Servid ores Públic os do Município de Bro
odowski/SP, a obrigatorriedade de approveitar tod
dos os candid
datos
ados, além da
d quantidad
de prevista no quadro constante no
n ITEM 2.55. A habilita
ação dos de
emais
aprova
atos constan
ntes da Listtagem Final de Classificcação gera, para o canndidato, ape
enas o direito à
candida
preferê
ência na conttratação, dep
pendendo daa sua classificcação no Con
ncurso.

1.3

O cand
didato uma vez
v inscrito no
n presente Concurso Pú
úblico de Pro
ovas e Títuloos estará sujeito às norm
mas e
instruções especiaiis do presen
nte Edital, b
bem como quando aprov
vado em toddas as fasess, e convoca
ados,
submettidos à Lei Complementa
C
ar Municipal n
nº 031 de 03
3 de dezemb
bro de 2001, e posteriore
es alterações, que
cria o R
Regime Próp
prio de Previd
dência Sociall, à Lei Comp
plementar Mu
unicipal nº 0006 de 12 de
e julho de 1999, e
posteriores alteraçõ
ões, que esttabelece o Esstatuto dos Servidores Municipais
M
doo Município de
d Brodowskki e à
mplementar Municipal nº
º 239 de 02
2 de junho de 2015, e posteriores allterações, e fixa o quadrro de
Lei Com
pessoa
al e atribuiçõe
es dos cargo
os do SISPRE
EV.

2

DOS C
CARGOS

2.1

O pressente CONC
CURSO PÚBLICO DE P
PROVAS E TÍTULOS
T
de
estina-se aoo preenchim
mento de Ca
argos
atualm
mente vagos, de acordo com o constaante do ITEM
M 2.5 - QUAD
DRO DE CAR
RGOS, mais os
o que vagarrem e
em criados, durante o prazo
p
de vallidade do Co
oncurso, reg
gido pelo Deecreto Federal 5452/43, suas
ou fore
posteriores alteraçõ
ões bem com
mo pela Legisslação Municcipal pertinen
nte.

2.2

entes aos Carrgos ora con
ncursado serã
ão desenvolv
vidas - confoorme demanda - nas dive
ersas
As ativvidades inere
depend
dências ou órgãos do Instituto d
de Previdên
ncia dos Servidores PPúblicos do
o Município
o de
Brodow
wski/SP, visa
ando atende
er ao restrito interesse pú
úblico.

2.3

A remu
uneração pa
ara os Cargo
os é aquela constante do ITEM 2.5 - DO QUA
ADRO DE CARGOS,
C
mais os
benefíccios assegura
ados por lei.

2.4

Fazem parte deste Edital os seg
guinte anexo
os:
EXO I – DESC
CRIÇÃO DOS
S CARGOS – Informa a de
escrição das funções e deemais requissitos inerente
es.
a) ANE
b) ANE
EXO II – CONTEÚDO PR
ROGRAMÁTIC
CO – Indica a sugestão dos
d conteúdoos para estu
udos inerente
es as
provvas.
c) ANE
EXO III - FOR
RMULÁRIO PARA
P
ENTREG
GA DE TÍTUL
LOS.
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DO QU
UADRO DE CARGOS
C
ENSINO MÉD IO COMPLETO E// OU TÉCNICO
CARGO

Nº
N
VAG
GAS

R
REQUISITOS

VENCIMENTTOS

CARGA
A HORÁRIA
SEM
MANAL

2.01 - AU
UXILIAR ADMINISTTRATIVO
PREVIDENCIÁRIO
O

0
01

Ensino Médioo Completo ou Téccnico

R$ 1.017,000

CARGO

Nº
N
VAG
GAS

R
REQUISITOS

VENCIMENTTOS

3.01 – CONTADOR
R

0
01

Ensino Suuperior Completo eem Ciências Conttábeis, Reconhecid
do
pelo Órgãão Competente + R
Registro no Órgão de Classe (CRC) +
Conhecim
mento dos Sistemass Informatizados doo Tribunal de Conta
as
do Estadoo de São Paulo.

R$ 2.300,000

40 HORAS

R
R$60,00

0
01

Ensino Superior Completo em Direito, Reconnhecido pelo Órgã
ão
Competennte + Registro noo Órgão de Classse (OAB) + Efetivva
Atividade Jurídica mínimaa de 03 (três) anos, devidamente
comprovaadas.

R$ 1.650,000

30 HORAS

R
R$60,00

40 HORAS

VA
ALOR DE
INS
SCRIÇÃO
R
R$35,00

ENSINO
O SUPERIOR COM
MPLETO

3.02 – PROCURADOR
P
JU
URÍDICO

CARGA
A HORÁRIA
SEM
MANAL

VA
ALOR DE
INS
SCRIÇÃO

BENEFÍCIOS: VALE ALIME NTAÇÃO NO VAL
LOR DE R$ 280,00 POR MÊS

3

CONS
SIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕE
ES PARA INSCRIÇÃO E REQUISIT
TOS PARA NOMEAÇÃO
N
O

3.1

Consid
derações Ge
erais
A insccrição do ca
andidato imp
plicará no cconhecimentto e na tác
cita aceitaçãão das norm
mas e condições
e Edital, em
m relação àss quais não poderá aleg
gar desconheecimento. O deferimentto da
estabelecidas neste
ão dar-se-á automaticam
mente, mediaante o corre
eto preenchimento da ficcha de inscrrição online e ao
inscriçã
pagamento do valo
or correspond
dente ao Carrgo que dese
eja concorrer.
ecessários, o candidato deverá
d
orientar-se no seentido de reccolher o valo
or da
Objetivvando evitar ônus desne
inscriçã
ão somente após
a
tomar conheciment
c
to de todos os
o requisitos exigidos parra o concurso
o.
São de
e exclusiva re
esponsabilida
ade do cand
didato, sob as
a penas da Lei, as inform
mações forn
necidas no atto da
inscriçã
ão. Aquele que preencher a ficha de inscriçã
ão incorretamente, rasuurar ou prestar informa
ações
inverídicas, mesmo
o que o fato seja
s
constataado posteriorrmente, será
á excluído doo Concurso Público.
uadas em de
esacordo com
m as disposições deste Edital serãoo indeferidas, obedecend
do ao
As insccrições efetu
prazo d
descrito no IT
TEM 4.7.

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3. 2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

Condiç
ções para in
nscrição
Ser Bra
asileiro nato ou naturalizzado, conforrme disposto
o na Constitu
uição Federaal, em conso
onância com a lei
Federa
al nº 6.815/8
80 – Estatuto
o do Estrang
geiro, e aind
da, se de Na
acionalidade Portuguesa,, estar de accordo
ecreto Federaal nº 70436/72.
com oss critérios contidos no De
Ser posssuidor do CPF devidame
ente ativo e d
do Documento de Identid
dade (RG), ccom foto.
Efetuarr o pagamen
nto devido do
o valor da insscrição.
Conheccer e estar de acordo com
m as normass e exigências do presentte Edital.
Requis
sitos Gerais
s para a No
omeação
Ter 18 (dezoito) an
nos completo
os ou a comp
pletar até a data
d
da convo
ocação;
Ter bon
ns anteceden
ntes, achand
do-se em ple no exercício de seus dire
eitos civis, poolíticos e eleittorais, bem como
c
nada te
er que o dessabone ou qu
ue o torne inccompatível com
c
o desem
mpenho de suuas atividade
es;
Se do sexo mascu
ulino, possu
uir até a daata da posse
e, o Certific
cado de Disppensa do Serviço
S
Milita
ar ou
ervista;
Certificcado de Rese
Gozar de boa saúd
de física e mental
m
e nãão ser portad
dor de defic
ciência incom
mpatível com
m o exercício
o das
des que com
mpetem ao Ca
argo;
atividad
Não te
er sofrido, no
o exercício de
d função pú
ública, penallidade por prática de atoos desabona
adores, e não ter
sido co
ondenado por crime contrra o Patrimô nio, a Admin
nistração e a Fé Pública.
Não exercer cargo
o, emprego ou função
o pública, re
essalvados os
o casos dee acumulaçã
ão permitida
a na
ventos de ap
posentadoria
a oriundos de
e emprego oou função exe
ercidos perante a
Constittuição e não receber prov
União, Estados, Disstrito Federal, Municípioss e suas Auta
arquias, emp
presas ou Fuundações, co
onforme precceitua
go 37, parág
grafo 10º da
a Constituiçãão Federal de
d 05 de outubro de 19988, com redação dada pela
o artig
emenda Constitucio
onal nº 20, de
d 15/12/98,, ressalvadass as acumula
ações permitiidas pelo incciso XVI do citado
c
ucional, os Em
mpregos elettivos e os em
mpregos em comissão.
c
Dispositivo constitu
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3.3.7

3.3.9
3.3.10

A comprovação da
a documentação hábil dee que os can
ndidatos posssuem os reqquisitos aqui exigidos pa
ara o
omeação para
a o Cargo;
Concurrso, será solicitada por occasião da No
A não apresentaçã
ão de qualq
quer dos do
ocumentos implicará
i
na
a impossibiliddade de ap
proveitamento do
ato em deco
orrência de sua
s
habilitaçção no Concurso, anulan
ndo-se todoss os atos decorrentes de
e sua
candida
inscriçã
ão.
Não esstar com idad
de para apossentadoria co
ompulsória.
Não esstar, no ato da
d posse, inccompatibilizad
do para nova
a nomeação em novo Ca rgo Público.

4

DAS IN
NSCRIÇÕES
S

4.1

As insccrições ficarã
ão abertas EXCLUSIVAME
ENTE atravé
és da interne
et, no períodoo de 19 de Março a 11 de
Abril d
de 2016, re
espeitando para
p
fins de recolhimentto do valor de
d inscrição o horário ba
ancário, devvendo
para ta
anto o candid
dato:
a) Ace
essar o site www.institu
w
utobrio.org..br.
b) Loca
alizar o atalho correspo
ondente aoss Concursos com inscriç
ções abertass, selecionarr o CONCU
URSO
PÚB
BLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2016 do Instituto de Prrevidência dos Servid
dores
Púb
blicos do Mu
unicípio de Brodowski//SP e clicar sobre
s
o Cargo
o pretendidoo.
c) Digiitar o CPF, preencher tod
dos os dadoss solicitados na
n FICHA DE
E INSCRIÇÃO
O e CONFIRM
MAR OS DADOS.
d) Em seguida, ge
erar o boleto bancário, im
mprimir e reccolher o valo
or corresponddente em qu
ualquer bancco ou
insttituição financeira autorizzada, até a d ata de vencimento expre
essa no boletto bancário.
e) Apó
ós 03 (três) dias
d
úteis con
ntados a parrtir da data do
d pagamento do boleto bbancário, verificar na Áre
ea do
Can
ndidato, no site
s do IBC - Instituto Brrio Conhecim
mentos, se a inscrição enncontra-se CONFIRMADA
A. Em
caso
o negativo, contate-nos
c
por
p e-mail: aatendimento@
@institutobrio.org.br ou ttelefone (11)) 2715-6828.
IMP
PORTANTE: Consultar
C
o Edital
E
antes d
de efetivar a inscrição.
O IBC - Instituto Brio Conhe
ecimentos e o Institutto de Prev
vidência doos Servidores Públicoss do
odowski/SP não se reesponsabilizarão por solicitações dee inscrição via
v Internet não
Municíípio de Bro
recebid
das e/ou nã
ão confirmad
das decorren
ntes de pro
oblemas técn
nicos em miicrocomputadores, falha
as de
comunicação, congestionamen
nto de linh
has de tran
nsmissão ou
u outros fattores que impossibilite
em a
erência de da
ados.
transfe
O reco
olhimento do pagamento efetuado viia Internet deverá
d
ser fe
eito até a daata correspondente ao último
ú
dia de inscrição, re
espeitando-se
e para tanto
o o horário da rede bancá
ária ou instittuição financceira autoriza
ada e
os atendimentos, inclusiv
ve bankline, considerand
do-se para ta
al o horário de Brasília, sob pena de
e não
os auto
ser pro
ocessada e re
ecebida. Não
o será aceito
o pagamento de inscrição
o após a dataa de vencime
ento impressso no
boleto bancário, sa
alvo os caso
os de vencim
mento em finais de sem
mana e feriaddos, onde prevalecerá
p
c
como
mento o próxiimo dia útil.
vencim
Os pag
gamentos re
ealizados por AGENDAM ENTO, DEPÓ
ÓSITO BANC
CÁRIO ou C
CHEQUE não
o serão valid
dados
automa
aticamente pelo sistema
a. Neste casso, enviar o comprovan
nte de pagaamento e o boleto ban
ncário
digitalizzado para o e-mail atendimento@in
nstitutobrio.o
org.br ou po
or fax para o telefone (11) 2715-6
6828,
solicitando a confirmação da insscrição, apóss a análise do IBC - INST
TITUTO BRIO
O CONHECIM
MENTOS.
ada após a cconfirmação do recebime
ento do créddito pela insttituição finan
nceira
A inscrrição somentte será valida
compettente e a inscrição pa
aga por meeio de cheq
que somente será connsiderada ap
pós a respe
ectiva
compensação.
or da inscriçã
ão já está incclusa a despeesa bancária
a.
No valo
No pra
azo de no máximo
m
05 (ccinco) dias aantecedentess da data da
a realização das provas,, conferir no
o site
www.in
nstitutobrio.o
org.br se os dados da insscrição efetu
uada pela inte
ernet foram recebidos e a importânccia do
valor d
da inscrição paga.
p
Em ca
aso negativo,, o candidato
o deverá enttrar em conttato com o IBC – INSTIT
TUTO
BRIO C
CONHECIMENTOS atravé
és do email:: atendimentto@institutob
brio.org.br oou pelo teleffone (11) 27152
6828, p
para verificarr o ocorrido.
Não se
erão aceitass inscrições via postal, fax, condiccional, proviisória ou foora do perío
odo da insccrição
estabelecido neste edital, pediidos de isen
nção do valo
or de inscriçã
ão, alteraçãoo de Cargo ou devoluçã
ão do
de inscrição após
a
o pagam
mento.
valor d
O cand
didato será re
esponsável por
p qualquer erro, rasura omissão, be
em como pellas informaçõ
ões prestada
as, na
ficha de inscrição online.
o
Depoiss de feita a in
nscrição, os dados consttantes da Ficcha online so
omente podeerão sofrer allterações no caso
de mud
dança de en
ndereço, fato
o que deveráá ser devidamente funda
amentado e encaminhad
do à comissã
ão do
Concurrso.
A Com
missão organ
nizadora do Concurso n ão se respo
onsabilizará por eventuaais coincidên
ncias de dattas e
horário
os de inscriçõ
ões ou provas e quaisqueer outras ativ
vidades.
Eventu
ualmente noss casos exce
epcionais em que, por ra
azões de falh
ha de sistem
ma, o nome do
d candidato
o não
conste na Listagem
m de Inscritos, o mesm
mo poderá se
er admitido na sala paraa realizar a respectiva prova
p

3.3.8

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

4.8
4.9
0
4.10
4.11
1
4.12
2
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4.13
3

4.14
4
4.15
5

4.15
5.1
4.16
6
4.17
7
4.18
8

4.19
9
4.20
0
4.21
1
4.22
2

desde que esteja de posse do
o documento
o de identid
dade com fo
oto, inscriçãoo realizada via
v internet e do
gamento.
respecttivo comprovvante de pag
Apenass para os cassos dispostoss no ITEM 4. 12, o repressentante do IBC
I - INSTIT
TUTO BRIO CONHECIMEN
C
NTOS
presente no local de realizaçã
ão das provaas fará a ve
erificação ate
estando a veeracidade da
as informaçõ
ões e
ndo em ata de
d ocorrênciia própria, p
para posterio
or análise, cu
uja publicaçãão se fará in
ncluir juntam
mente
relatan
com Ed
dital de Publiicação dos Resultados.
R
No dia
a da realizaçção da prov
va, o candid
dato deverá levar o com
mprovante dde inscrição, Boleto Ban
ncário
devidam
mente auten
nticado pela
a instituição financeira a quem foi feito o deevido recolhimento, além
m do
documento de iden
ntidade origin
nal com foto,, ou algum outro
o
docume
ento especificcado no ITEM 4.15
Será cconsiderado documento de identidaade as cartteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas
Secreta
arias de Seg
gurança, pe
elas Forças Armadas, pela
p
Polícia Militar ou ppelo Ministérrio das Rela
ações
Exterio
ores, Carteira
a Nacional de
e Habilitação
o (modelo atu
ual com foto
o), cédula dee identidade para
p
estrang
geiros
(no pra
azo de valid
dade). També
ém será aceeito Cédula de
d identidade fornecida por órgãos ou conselho
os de
classe que, por Le
ei Federal, va
alem como d
documento de
d identidade, como porr exemplo, as
a emitidas pelos
conselh
hos regionaiss ou autarquias corporatiivas, carteira
a de trabalho e previdênccia social e Pa
assaporte.
Não se
erão aceitos,, por serem
m documento
os destinado
os a outros fins: Boletim
m de Ocorrê
ência, Protoccolos,
Certidã
ão de Nascim
mento, Título Eleitoral, Caarteira Nacio
onal de Habilitação (modeelo antigo se
em foto), Carrteira
de Estu
udante, Cracchás, Identida
ade Funcionaal de naturezza pública ou
u privada.
Não se
erão aceitas as solicitaçções de insccrição que não atendere
em rigorosam
mente ao esstabelecido neste
n
Edital.
O Valo
or da inscriçção a título
o de ressarccimento de despesas com materiaal e serviçoss, é a que está
estabelecida no IT
TEM 2.5 – DO QUADRO DE CARGOS
S, constante do Edital, a favor do IBC
I
- INSTIT
TUTO
CONHECIMEN
NTOS, empre
esa responsáável pelo Con
ncurso.
BRIO C
O cand
didato que necessitar de prova especcial (letra am
mpliada), led
dor, sala espe
pecial, intérprrete de libras, ou
condiçã
ão especial deverá requ
uerer duran
nte o períod
do de inscriç
ção, em cam
mpo específfico da Ficha de
Inscriçã
ão própria, ou
o solicitá-la
a, via SEDEX
X ao IBC - INSTITUTO
I
O BRIO CON
NHECIMENT
TOS, localiz
zado
na Rua
a Dr. Gracia
ano Geribello, 308 – S
Sala 03, Bairro Alto – CEP: 13.31
11-010 - Itu/SP, até a data
do enccerramento das
d inscrições (neste casso, o candida
ato deverá in
nformar o Noome completto, o Concurrso, o
número
o do Edital e o Cargo ao qual concorrre).
O cand
didato que não o fizer, seja qual ffor o motivo
o alegado, não
n
terá a prova especcial preparad
da. A
solicitação de condição especial será atendi da obedecen
ndo a critério
os de viabiliddade e de razzoabilidade.
A cand
didata que tiver
t
a nece
essidade de amamentar durante a realização ddas provas deverá levarr um
acompa
anhante, que ficará em sala reservaada para esssa finalidade
e e que seráá responsáve
el pela guard
da da
criança
a. A candidatta nesta cond
dição que nãão levar acom
mpanhante, não
n realizará a prova.
O perío
odo de Inscrrição, bem como
c
todas aas etapas co
onstantes de
este edital seerão realizad
das observan
ndo o
horário
o oficial de Brasília/DF.
Informações refere
entes ao Concurso Públiico poderão ser obtidas no site ww
ww.institutob
brio.org.br, ou
o de
da-feira a sexxta-feira das 08h00 às 12
2h00 e das 13h00
1
às 17h
h00, pelo teleefone (11) 2715-6828.
segund

5

DOS C
CANDIDATO
OS COM DEF
FICIÊNCIA

5.1

Para o presente concurso
c
não
o haverá preevisão de co
otas para pe
essoas com deficiência ou necessid
dades
especia
ais, visto a in
nsuficiência do
d número dee vagas disp
ponibilizadas.

6

DAS P
PROVAS

6.1
6.1.1

DAS P
PROVAS OBJJETIVAS
O Con
ncurso consttará de prov
va objetiva para todos os candida
atos inscritoss; de caráte
er Eliminatório e
Classifiicatório, visando à capacitação para o Cargo.
As Provvas Objetivas constarão de 40 (qua
arenta) que
estões, em forma
f
de tesstes de múltiipla escolha, com
04 (qua
atro) alterna
ativas cada uma, onde ap
penas uma alternativa é correta.
c
A Provva Objetiva visa
v
avaliar o grau de co
onhecimento teórico do candidato,
c
neecessário ao
o desempenh
ho da
O II – Conteú
údo Programáático.
função, e será consstituída com a composiçãão do ANEXO

6.1.2
6.1.3
7

DA CO
ONVOCAÇÃO
O PARA AS PROVAS

7.1

DA CO
ONVOCAÇÃO
O DA PROV
VA OBJETIVA
A – FASE ÚNICA

7.1.1
7.1.2

A realizzação das Prrovas Objetiv
vas está prevvista para o dia
d 15 DE MAIO DE 201
16, no período da manhã
ã.
As provvas serão ap
plicadas no município
m
de B
Brodowski/SP. Poderá, co
ontudo, haveer mudançass na data pre
evista
depend
dendo do número de insccritos e a dissponibilidade de locais para a realizaçã
ção das prova
as.
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7.1.3
7.1.4

7.1.5
7.1.6

Ao can
ndidato só se
erá permitida
a a realizaçãão da prova na data, no local e horáários constan
ntes no Edital de
Convoccação, a ser divulgado e publicado naa forma do IT
TEM 7.1.4.
A lista com nome
e dos inscritos e confirm
mação da data e as informações ssobre horários e locais para
0 (cinco) dias úteis da realizaçção das pro
ovas,
realizaçção das prrovas serão divulgadass em até 05
oportunamente, ún
nica e exclusiivamente porr EDITAL DE
E CONVOCAÇ
ÇÃO, pelos seeguintes meios:
blicação no Jo
ornal “A Cida
ade” de Ribeiirão Preto-SP
P e no Jornall “O Fato” dee Brodowski-SP.
a) Pub
b) Pela
a internet no
os endereços: www.institu
utobrio.org.b
br; www.sisp
prevbrodowskki.sp.gov.br; e ainda
c) Por afixação no SISPREV.
averá convoccação por e-m
mail, via corrreio ou por qualquer
q
outrro meio, não previsto nesste Edital.
Não ha
O cand
didato deverá
á comparece
er ao local deesignado para a realizaçã
ão da prova oobjetiva com
m antecedênccia de
30 (trin
nta) minutos munido, OB
BRIGATORIAM
MENTE, de:
a) Can
neta de tinta Azul ou pretta, lápis preto
o e borracha
a;
b) Do comprovante
e de inscrição
o (boleto aco
ompanhado do respectivo
o comprovannte de pagam
mento);
ginal de Iden
ntidade (com
m foto). Não serão aceito
os protocoloss de docume
entos ou bolletins
c) Doccumento Orig
de o
ocorrência.

8

DA PR
RESTAÇÃO DAS
D
PROVA
AS

8.1

DA PR
RESTAÇÃO DA
D PROVA OBJETIVA
O

8.1.1

O cand
didato deverá
á chegar ao local das pro
ovas com an
ntecedência mínima de 330 (trinta) minutos do ho
orário
estabelecido para a realização das
d provas, vvisto que os portões de acesso
a
às sallas de prova serão
mente no horrário estabeleecido em edital de convocação, e aindda:
fechados rigorosam
mente será admitido para
a realizar a p
prova o candiidato que esttiver munidoo de documen
nto de identiidade
a) Som
orig
ginal com fotto, descritos no ITEM 4. 15 devendo estar em pe
erfeitas conddições, de fo
orma a perm
mitir a
iden
ntificação do candidato com clareza.
b) Não
o serão aceittos, por sere
em documen
ntos destinad
dos a outros fins: Boletim
m de Ocorrê
ência, Protoccolos,
Certtidão de Na
ascimento, Título
T
Eleitoraal, Carteira Nacional de
e Habilitaçãoo (modelo antigo
a
sem foto),
f
Cartteira de Esttudante, Cra
achás, Identtidade Funcio
onal de natureza públicca ou privad
da sem valo
or de
iden
ntidade, tampouco docum
mentos ilegívveis, não iden
ntificáveis e\ou danificad os.
c) Não
o será admitido no local de
d prova o caandidato que
e se apresentar após o hoorário determ
minado.
d) Não
o haverá seg
gunda chama
ada, seja quaal for o motivo alegado para justificaar o atraso ou
o a ausência do
candidato.
Os eve
entuais erross de digitaçã
ão de nomee, número de
d documentto de identiddade e data
a de nascimento,
deverão ser corrigid
dos no dia da
a prova objeetiva, em form
mulário espe
ecífico.
No ato da realizaçã
ão da prova objetiva
o
seráá fornecido o Caderno de
e Questões e o Gabarito Oficial, no qual o
ato deverá assinalar
a
as respostas.
candida
Somen
nte haverá su
ubstituição do
d Gabarito de Resposta
as se o mesm
mo estiver ccom falhas de
d impressão
o que
imposssibilitem o candidato de im
mprimir ali s uas resposta
as.
No decorrer da prova
p
o candidato que observar qualquer ano
ormalidade ggráfica ou irregularidade na
ação de alguma questã
ão, deverá m
manifestar-se
e junto ao Fiscal
F
de Saala que anottará na folh
ha de
formula
ocorrên
ncias para posterior análise
a
da banca examinadora, sob pena de não po
oder aprese
entar,
posteriormente, evventual recursso.
Ao terminar a pro
ova objetiva,, o candidatto entregará
á o Caderno de Questõees e o Gab
barito Oficial prédamente assinado ao fisccal de sala. Os
O gabaritos sem assinattura não serão computad
dos e
identificado e devid
oncurso.
o candidato será exxcluído do Co
A duração da prova
a será de 03
3h00min.(trêss horas). Iniciadas as provas nenhum
m candidato poderá se re
etirar
a antes de co
ompletada 01h00min (um
ma hora), a partir
p
do iníc
cio da realizaação da prova
a, exceto qu
uando
da sala
acompa
anhado de um
u fiscal.
Por razzões de orde
em técnica e de seguran
nça, não serrão fornecido
os exemplarres ou cópias do Cadern
no de
Questõ
ões aos cand
didatos ou àss instituiçõess de Direito Público ou Privado,
P
messmo após o encerramentto do
Concurrso, ficando desde
d
já esta
abelecido qu e:
a) Qua
aisquer dúvid
das relacionadas ao con
nteúdo, às questões
q
ou alternativass constantess do Cadern
no de
Que
estões, o can
ndidato deverá anotá-las e protocolarr o respectivo
o recurso, noos termos do
o presente.
b) Possíveis, dúvid
das sobre qu
uestões apliccadas e ou questioname
entos sobre seu conteúd
do ou forma
as de
apre
esentação da
a prova não servirão de m
motivos ou alegação
a
para
a pedido de vvista e ou re
evisão de pro
ova.
c) O G
GABARITO OFICIAL e o RESULT
TADO PREL
LIMINAR deverão
d
serr divulgado
os a partir das
18h
h00 do dia subsequent
s
te da realizzação das re
espectivas provas, be
em como os
s CADERNOS
S DE
QUESTÕES qu
ue ficarão disponíveis
d
s no site apenas dura
ante o perí
ríodo de re
ecurso conttra a
aplicação da prova objetiva e div
vulgação dos
d
gabarittos. (Os Ca
Cadernos de Questões serão
s

8.1..2
8.1..3
8.1..4
8.1..5

8.1..6
8.1..7
8.1.8

disp
ponibilizadoss no site do IBC,
I
na “Áreaa do Candida
ato”, no link “Anexos”).
“
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8.1.9

Ao fina
al das provas, os 02 (do
ois) últimos ccandidatos deverão
d
perm
manecer na sala para asssinar o versso de
todos o
os Gabaritos e demais prrocedimentoss necessárioss, sendo liberados somennte quando ambos
a
as tiverem
concluíído este proccedimento.

9

DO JU
ULGAMENTO
O E CORREÇ
ÇÃO DAS PR
ROVAS

9.1

DO JU
ULGAMENTO
O DA PROVA
A OBJETIVA
A

9.1.1

9.1.6

As provvas objetivass serão avaliadas de 0 (zzero) a 100 (cem)
(
pontos, valendo 22,5 (dois e meio)
m
pontos cada
questão assinalada corretamente.
erão computtadas as questões em b
branco ou assinaladas
a
a lápis, as qquestões com duas ou mais
Não se
alterna
ativas assinaladas e as questões ra suradas. Nã
ão deverá se
er feita nenhhuma marca
a fora do ca
ampo
reserva
ado às respo
ostas ou à asssinatura, po is qualquer marca
m
poderá ser lida inccorretamente
e pelo sistem
ma de
correçã
ão, acarretan
ndo anulação
o parcial ou i ntegral da prova daquele
e candidato.
Os pon
ntos corresp
pondentes às
à questões porventura anuladas serão atribuíd
ídos a todoss os candid
datos,
independente da fo
ormulação de
e recursos.
o
500% (cinquen
nta por cento
o) de
Serão consideradoss habilitadoss e classificad
dos os candidatos que obtiverem
eitamento na realização da
d prova, ou seja, ter ace
ertado 20 (v
vinte) questõe
ões totalizand
do 50 (cinque
enta)
aprove
pontoss ou mais na Prova Objetiva.
O cand
didato que não
n
obtiver o número m
mínimo de pontos
p
exigid
dos neste Eddital estará automaticam
mente
elimina
ado do concu
urso.
Não se
erá permitido
o vista de pro
ova, salvo se,, e quando houver
h
solicittação Judiciaal.

10

DOS T
TÍTULOS

1
10.1

Concorrrerão à pontuação por TÍTULOS,
T
oss candidatos inscritos aos Cargos dee Nível Supe
erior, que forem
f
possuid
dores de títu
ulos além da formação báásica exigida
a no ITEM 2.5
2 – DO QU
UADRO DE CARGOS, e que
estejam
m habilitadoss na Prova Escrita com no mínimo 50 (cinque
enta) ponto
tos, sendo-lh
hes atribuído
os os
seguinttes pontos:
a) 03 p
pontos: Títullo de Doutor na Área, con
o.
ncluído até a data da enttrega; limitaddo a 01 título
b) 02 p
pontos: Títullo de Mestre na Área, con
ncluído até a data da enttrega; limitaddo a 01 título
o.
c) 01 p
ponto: Curso
o de Pós Grad
duação – Esp
pecialização na área, limitando-se à aapenas 01 títtulo.
A ponttuação máxima relativa aos títulos acima descritos não po
oderá ultrapaassar o limite de 06 (s
seis)
pontos
s. Eventuais pontos adicionais serão descartadoss.
Os do
ocumentos referentes aos títu
ulos - NÍV
VEL SUPER
RIOR - dev
verão ser apresenta
ados,
atende
endo as seg
guintes con
ndições:
a) DOU
UTOR e ou MESTRE na área: Diplo
oma devidam
mente registrado; ou ceertificado e ou
o declaraçã
ão de
conclusão de cu
urso acompan
nhado do resspectivo Histtórico Escolarr;
b) PÓS
S-GRADUAÇÃ
ÃO LATO SEN
NSU (especiaalização ou aperfeiçoame
a
ento): Certifficado de con
nclusão de curso,
c
exp
pedido por instituição (ofiicialmente reeconhecida), em papel tim
mbrado, conntendo carimbo, assinatura do
resp
ponsável e CARGA HORÁRIA com no mínimo
o de 360 horas,
h
EXPLLICITAMENTE
E declaradas no
certtificado.
c) Os ccertificados expedidos
e
em
m língua estrrangeira deve
erão vir acom
mpanhados ppela correspo
ondente trad
dução
efettuada por trradutor juram
mentado ou revalidadoss por Univerrsidades Oficciais que ma
antenham cu
ursos
congêneres; devvidamente crredenciadas pelo órgão competente.
c
A entre
ega de docum
mentos relattivos a títuloss não é obrig
gatória, não sendo, portaanto motivo para exclusã
ão do
Concurrso.
Somen
nte farão jus à pontuação
o relativa ao
os títulos, os candidatos classificados
c
na prova esscrita; habilittados
com no
o mínimo 50 (cinquenta) pontos.
A avaliação dos títu
ulos estará sob
s a respon sabilidade do
o INSTITUTO
O BRIO CON
NHECIMENTO
OS e da Comissão
ncurso.
do Con
A entrrega de títu
ulos é de intteira respo nsabilidade
e do candid
dato. Os doccumentos relativos aos Tíítulos
deverão ser entreg
gues EXCLU
USIVAMENT
TE no dia e horário da aplicação
a
da respectiva prova. Após esta
não serão ace
eitos outros documentos,, sob qualquer hipótese.
data, n
Os doccumentos de Títulos deve
erão ser entreegues da seg
guinte maneira:
a) Os rreferidos doccumentos deverão ser ap
presentados em
e CÓPIAS
S AUTENTIC
CADAS.
b) O ccandidato de
everá colocarr os documeentos dos re
espectivos títtulos mais o ANEXO III – FORMULÁ
ÁRIO
PAR
RA ENTREGA
A DE TÍTULOS
S devidamen
nte preenchid
do dentro do
o envelope.
c) O A
ANEXO III – FORMULÁ
ÁRIO DE EN
NTREGA DE
E TÍTULOS está dispon ível no end
dereço eletrô
ônico
www
w.insitutobrio.org.br

9.1.2

9.1.3
9.1.4
9.1.5

10.2
2
10.3
3

10.4
4
10.5
5
10.6
6
10.7
7
10.8
8
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10.9
9

10.1
10
10.1
11

10.1
12

d) Apó
ós colocar os
o títulos e o ANEXO IIII dentro do
d envelope, o candidaato deverá lacrar
l
o me
esmo,
escrrevendo do lado de fora do envelopee apenas o có
ódigo do carg
go de interessse.
e) No a
ato da entreg
ga, o candidato, receberáá um protoco
olo de entreg
ga de títulos .
Não se
erão aceito
os ou validados os docu
umentos de
e Títulos na
as seguinte
es condições:
a) Que
e sejam proto
ocolos dos do
ocumentos o
ou via fac-sm
mile;
b) Que
e sejam docu
umentos originais;
c) Que não estejam
m autenticado
os;
e estejam em
m envelopes abertos;
a
d) Que
e) Que
e estejam sem
m o respectiv
vo ANEXO II I – Formulárrio de Entrega de Títulos;;
Não se
erão verific
cados título
os no dia da
a entrega.
Os doccumentos de
e Títulos que forem repreesentados po
or diplomas ou
o certificaddos/certidões de conclusã
ão de
curso d
deverão esta
ar acompanha
ados do resp
pectivo histórico escolar, mencionanddo a data da colação de grau,
g
bem co
omo deverão
o ser expedid
da por Institu
uição Oficial ou reconhecida, em papeel timbrado, e deverão co
onter
carimbo e identifica
ação da instittuição e do rresponsável pela expedição do docum
mento.
Não se
erão aceitoss substituições de docu mentos posteriores à data
d
fixada, bem como títulos que não
constem
m dos itens apresentado
a
s neste capíttulo.

11

DA CL
LASSIFICAÇ
ÇÃO

1
11.1

11.3
3

A nota final do candidato habilittado no Conccurso será:
c
exigênccia de ensin
no médio e/o
ou técnico completo:
c
a pontuação obtida na Prova
P
a) Parra o cargo com
Objetivva;
b) Para os cargos com exigência de ensin
no superior completo:
c
a somatória daa pontuação
o obtida na Prova
P
T
para os candidattos que fore
em habilitado
os na Prova Objetiva com no mínim
mo 50
Objetivva mais os Títulos,
(cinque
enta) pontoss.
Em casso de igualda
ade na classificação defin
nitiva terão preferência
p
su
ucessivamennte:
a) O ca
andidato que
e tiver mais idade;
i
b) O ca
andidato que
e tiver maiorr número de filhos menorres de 18 (de
ezoito) anos ou inválidos;
c) Sortteio.
Os can
ndidatos apro
ovados serão
o classificadoss por ordem decrescente
e de valor daa Nota Final.

12

DO RE
ECURSO

1
12.1

O cand
didato pode
erá apresentar recurso no prazo de
e 48 (quare
enta e oito)) horas, dessde que verrsem,
exclusivvamente, so
obre questõess de legalida de contadas, respectivam
mente, a part
rtir da:
a) Pub
blicação do Ed
dital.
b) Da a
aplicação das Provas.
c) Da d
divulgação das Provas Ob
bjetivas e do
os Gabaritos Oficiais.
d) Do Resultado da
as Provas Ob
bjetivas e pon
ntuação dos Títulos.
Classificação
o, exclusivam
mente quando
o se tratar de erro de lan
nçamento, crritério de dessempate ou falha
e) Da C
de siste
ema.
No casso de recursso em pend
dência, o ca ndidato partticipará, con
ndicionalmennte, da fase subsequentte do
CONCU
URSO PÚBLIC
CO.
O recurso deverá te
er argumentação lógica e consistente
e, caso contrário será preeliminarmentte indeferido.
Recurssos inconsisttentes e/ou fora das e specificaçõess estabelecid
das neste eedital serão preliminarm
mente
indeferridos.
O cand
didato interesssado em interpor recursso quanto a qualquer um
ma das fasess estabelecid
das no ITEM 12.1
deverá proceder da
a seguinte maneira:
essar o site www.instituto
w
obrio.org.br.
a) Ace
b) Clicar sobre o Concurso do
o Instituto de Previdê
ência dos Servidores
S
Públicos do Município
o de
odowski/SP - Edital Nº 01/2016.
Bro
c) Loca
alizar o botão “RECURSO
O” (somente estará visíve
el dentro do prazo
p
disponnível para reccurso).
d) Pree
encher corre
etamente os campos
c
do fo
formulário co
orrespondentte ao tipo de recurso.
e) Clicar em enviarr.
Atençã
ão: Somente
e será permitido o proto
ocolo de um
m único recurrso para cadda tipo discriiminado no ITEM
12.1.
Não se
erão aceitos recursos que
e:
a) Este
ejam em dessacordo com o ITEM 12 d
deste Edital.
b) Este
ejam fora do
o prazo estab
belecido paraa cada etapa..
c) Não
o apresentem
m fundamenta
ação lógica e consistente
e.
d) Apre
esentem arg
gumentação IDÊNTICA
I
a outro recursso recebido anteriormente
a
e.

2
11.2

12.2
2
12.3
3
12.4
4
12.5
5

12.6
6
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12.7
7

12.8
8
12.9
9
12.1
10

12.1
11

e) Que
e se refiram a etapas cujo
os prazos já se expiraram
m.
Recebid
do o pedido de recurso, a Banca Exxaminadora decidirá
d
pela
a manutençãão, reforma do
d pedido ou
u ato
recorrid
do, dando-se
e ciência da referida deccisão à Comissão de Con
ncurso e asssim que pub
blicado o parrecer,
disponiibilizará ao candidato a resposta d
do recurso na íntegra, através doo site do IB
BC, na “Área do
Candid
dato”, no linkk “Meus Recu
ursos”.
Em hip
pótese algu
uma haverá
á revisão de
e recursos e recurso do recurso.
O recurso apresenttado fora do prazo estabeelecido será indeferido.
Se do e
exame de re
ecursos resultar anulação
o de questão
o ou de item de questãoo, ou alteraçã
ão de Gabariito, a
pontua
ação corresp
pondente a essa questãão, item ou
u alteração de Gabaritoo será atribu
uído a todo
os os
candida
atos, independente de te
erem recorrid
do, ficando desde
d
já estabelecido quee:
a) O ccandidato qu
ue acertou uma
u
questão
o, e posterio
ormente esta
a seja anulaada, ele perm
manecerá co
om o
pon
nto já conquisstado pelo acerto da queestão;
b) O ccandidato qu
ue acertou uma questãão, e posterriormente essta seja alteerada, ele perderá o ponto
p
conquistado antteriormente pelo
p
acerto d
da questão.
Após julgamento dos
d
recursoss será divulg
gado as dev
vidas alterações ocorridaas caso haja
a procedênciia de
recurso
o interposto
o dentro das especificaações, podendo eventua
almente alteerar o resu
ultado da prova,
classificcação final e ou até a desclassificaação do cand
didato que não
n
obtiver a nota mínima exigida para
aprova
ação no Conccurso.

13

DA NO
OMEAÇÃO PARA
P
O CAR
RGO

1
13.1

13.6
6
13.7
7

O provvimento do Cargo obed
decerá rigoro
osamente à ordem de Classificaçãoo dos candid
datos aprova
ados,
observa
essidade do Instituto d
de Previdê ncia dos Servidores
S
Públicos do
o Município
o de
ada a nece
Brodow
wski/SP e o limite fixado
o por lei.
A aprovação no co
oncurso não gera
g
direito à posse/exe
ercício, mas esta,
e
quandoo se fizer, respeitará a ordem
nal.
de Classsificação Fin
A convvocação dos candidatos habilitados p
para a sessã
ão de escolh
ha obedeceráá rigorosame
ente à ordem
m de
classificcação.
Por oca
asião da con
nvocação que
e antecede a posse/exerrcício, os can
ndidatos classsificados de
everão aprese
entar
documentos origina
ais, acompanhados de u
uma cópia que comprovem os requiisitos para provimento
p
e que
e
s no presentte Edital, bem
m como os deemais docum
mentos legaiss que
deram condições de inscrição, estabelecidos
em exigidos.
lhe fore
A convvocação que trata o item
m anterior seerá realizada mediante a publicação de edital qu
ue estabelece
erá o
prazo m
mínimo para comparecim
mento do can
ndidato.
Obedeccida à ordem
m de classificcação, para eefeito de po
osse e exercício, fica o caandidato con
nvocado suje
eito à
aprova
ação em exame médico, elaborado p
por médico do
d trabalho especialment
e
te designado
os pelo Inst ituto
evidência do
os Servidorres Públicoss do Municíípio de Brodowski/SP, que avaliará
á sua capaciidade
de Pre
física e mental no desempenho
d
das tarefas pertinentes ao Cargo a que
q concorree.
As deccisões do Serrviço Médico são de carááter eliminató
ório para efe
eito de nomeeação, são soberanas
s
e delas
d
er recurso.
não caberá qualque
O cand
didato classificado se obriiga a manterr atualizado o endereço perante
p
ao SIISPREV.
O SISP
PREV poderá solicitar outrros documen
ntos que julg
gar necessário.

14

DAS D
DISPOSIÇÕE
ES FINAIS

1
14.1

A inexxatidão das afirmativas e/ou irregullaridades no
os documenttos, mesmo que verificadas a qualquer
tempo,, em especia
al por ocasião da nomeeação, acarrretarão a nu
ulidade da innscrição, com
m todas as suas
decorrê
ências, sem prejuízo das demais med
didas de orde
em administrrativa, civil ouu criminal.
O cand
didato deverá manter atualizado seu
u endereço durante
d
o prazo de validdade do conccurso, desde
e que
aprova
ado, junto ao
o Instituto de
d Previdên
ncia dos Se rvidores Públicos do M
Município de
e Brodowskki/SP,
e cabendo qu
ualquer recla
amação caso
o não seja po
ossível à messma informá--lo da nomea
ação, por faltta da
não lhe
citada atualização.
O não atendimento
o, pelo cand
didato, das ccondições esttabelecidas neste
n
Edital,, implicará sua eliminaçã
ão do
concurso, a qualquer tempo.
Será exxcluído do co
oncurso o candidato que,, além das de
emais hipóte
eses previstass neste Edita
al:
a) Apre
esentar-se após o horário
o estabelecid
do para a rea
alização da (s) Prova (s) Objetivas.
b) Apre
p
a prova em outro loccal que não seja
s
o previsto no Edital dde Convocaçção.
esentar-se para
c) Não
o comparecer à prova, se
eja qual for o motivo aleg
gado.
d) Não
o apresentar um dos documentos de identidade exigidos
e
nos termos destte Edital, parra a realizaçã
ão da
provva.
e) Aussentar-se da sala de prov
va sem o aco
ompanhamen
nto do fiscal.

13.2
2
13.3
3
13.4
4

13.4
4.1
13.5
5

13.5
5.1

14.2
2

14.3
3
14.4
4
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14.5
5

14.6
6
14.7
7
14.8
8

14.9
9
14.1
10
14.1
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f) Aussentar-se do local de prov
va antes de d
decorrido o prazo
p
mínimo
o.
g) For surpreendid
do em comun
nicação com outras pesssoas ou utilizzando-se de calculadorass, livros, nota
as ou
pressos não permitidos.
p
imp
h) Estiver portando
o ou fazendo uso de qu
ualquer tipo de equipam
mento eletrônnico de com
municação (Pager,
P
ulares, etc.).
celu
i) Lançar mão de meios ilícitoss para a execcução da pro
ova.
o devolver inttegralmente o material ssolicitado.
j) Não
k) Pertturbar, de qu
ualquer modo
o, a ordem d
dos trabalhoss.
É de in
nteira responsabilidade de o candid
dato acompa
anhar os Editais, Comunnicados e demais publica
ações
referen
ntes a este Concurso
C
no Jornal “A Cid
dade” de Rib
beirão Preto-S
SP, “O Fato”” de Brodowsski-SP, no qu
uadro
de avissos do Insti tuto de Pre
evidência d os Servidorres Públicoss do Munic ípio de Bro
odowski/SP, pela
interne
et no endereço www.insttitutobrio.org
g.br, sendo a homologação do concuurso publicad
da unicamentte no
Diário O
Oficial do Esttado de São Paulo e no eendereço ele
etrônico acima.
Os iten
ns deste Ed
dital poderão
o sofrer eve
ventuais alte
erações, atua
alizações ouu acréscimoss, enquanto não
consum
mada a providência ou ev
vento que lhees disserem respeito ou até a data dda convocaçã
ão dos candid
datos
para a prova corresspondente, circunstância
c
encionada em
m edital ou aaviso a ser publicado.
que será me
No que
e tange ao presente concurso, oss casos omisssos serão resolvidos ppela Comissã
ão de Concu
ursos
especia
almente dessignada pela
a portaria 02
2 de 02 de
e marços de
e 2016 e peelo IBC - INSTITUTO BRIO
CONHE
ECIMENTOS.
Os doccumentos não exigidos ju
udicial ou exxtrajudicialme
ente, no prazo de 120 (ccento e vinte
e) dias, conttados
do enccerramento da publicaçã
ão da classi ficação finall do Concurso serão dissponibilizado
os para enviio ao
Institu
uto de Prevvidência do
os Servidorees Públicoss do Municíípio de Broodowski/SP. Caso não seja
requisittado e/ou nã
ão havendo manifestação
m
o, serão incin
nerados.
O IBC - INSTITUTO
O BRIO CON
NHECIMENTO
OS está apto
o a emitir Ate
estado ou Deeclarações de
d Aprovaçõe
es no
me, se houver interesse do
d candidato,, este poderá
á requerer se
eu certificadoo de aprovaçção através do
d eCertam
mail atendimento@
@institutobrio
o.org.br e reecolher o valo
or do certifica
ado informaddo no ato da
a solicitação.
Para effeito de conttagem de prrazos para reecursos será considerada
a a data de publicação dos
d atos rela
ativos
ao pressente Concurrso no site www.instituto
w
obrio.org.br.
Caberá
á à Diretora Presidente do Instituto
o de Previd
dência dos Servidores Públicos do
d Município
o de
Brodow
wski/SP a ho
omologação dos resultad
dos do Concu
urso.
Para q
que chegue ao
a conhecim
mento de tod
dos e ninguém possa alegar ignorâância, é expe
edido o pressente
P
Edital, que fica à disposição por afixaçãão nos locais de costume do Insttituto de Previdência
dos
blicos
do
Município
o
de
B rodowski/SP,
pela
Internet nos
Púb
enderreços
Servid ores
nstitutobrio.o
org.br, www
w.sisprevbrod
dowski.sp.gov
v.br, no Jorrnal “A Cidaade” de Ribe
eirão Preto-SP e
www.in
Jornal “O Fato” de
d Brodowski-SP, bem como o re
esumo poderá ser divuulgado em outros
o
meio
os de
ndo atender ao restrito in
nteresse público.
comunicação, visan
OWSKI/SP, 15 DE MARÇO
O DE 2016.
BRODO

CLA
AUDIA APA
ARECIDA DA
A SILVA MELLO
TORA PRESIIDENTE
DIRET
INST
TITUTO DE
E PREVIDÊ NCIA DOS
S SERVIDORES PÚBLLICOS
DO
O MUNICÍP
PIO DE BRO
ODOWSKI/SP
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS
2.01 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO
Auxiliar Administrativo Previdenciário: Operacionalizar a abertura de processo administrativoprevidenciário, zelando pela correta instrução com os documentos necessários; Efetuar cálculos para fins
previdenciários, discriminando-os; Operar microcomputadores, utilizando programas básicos e aplicativos,
especialmente previdenciários, com o fim de registrar e obter dados; Coordenar a classificação, o registro,
e a conservação de processos e documentos em arquivos específicos; Colaborar na elaboração de relatórios
e demais instrumentos com fins estatísticos; Prestar informações de caráter administrativo-previdenciário
pessoalmente, por escrito e por qualquer meio eletrônico oficialmente utilizado; Acompanhar a evolução de
processos administrativos-previdenciários pendentes de alguma formalidade necessária; Examinar a
exatidão de documentos, conferindo autenticidade; datas; prazos; assinaturas etc.; Informar aos
responsáveis pela autarquia qualquer irregularidade no curso de processos administrativos-previdenciários;
Colaborar com os órgãos de direção na elaboração de manuais de serviço; Preparar memorandos; ofícios e
quaisquer documentos ou minutas para publicação ou instrução de processos; protocolizar e registrar a
entrada e a saída de documentos; tirar cópias de documentos quando solicitado; efetuar atendimento
telefônico; digitalizar documentos previamente estabelecidos e outras atividades de apoio para execução
dos trabalhos administrativos e financeiros; atender os servidores ativos, inativos, e pensionistas; controlar
o calendário anual da Diretoria-Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do SISPREVBrodowski; efetuar a retirada e entrega de documentos em órgãos e entidades públicas e privadas;
fornecer informações e dados técnicos para subsidiar e auxiliar a Procuradoria na análise de questões
administrativas e/ou jurídicas; executar outras atribuições afins.
3.01 – CONTADOR
Contador: Promover os lançamentos contábeis da despesa e da receita do Instituto do RPPS; relacionar e
classificar a despesa e os empenhos do pessoal e dos recursos recebidos a qualquer título; controlar e
classificar as receitas, bem como conferir diariamente os extratos contábeis; elaborar e manter atualizados
relatórios contábeis; assinar balanços e balancetes; manter atualizadas as fichas de despesas e arquivos de
registros contábeis; promover a prestação, acervo e conciliação de contas; participar da implantação e
execução de normas e rotinas de controle interno; elaborar demonstrativos contábeis e a Prestação de Contas
Anual do Instituto; prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras; atender às demandas
dos órgãos fiscalizadores; providenciar a guarda de toda documentação para posterior análise dos órgãos
competentes; atender às solicitações do Ministério da Previdência Social e demais órgãos quando da
realização de auditorias; manter atualizados os cadastros junto ao Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo; operar os sistemas de contabilidade; participar da elaboração do orçamento até sua conclusão final,
acompanhar e controlar sua execução; acompanhar e controlar os resultados da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial; emitir empenhos de despesas e ordem bancária; relacionar notas do empenho, subempenho e estorno emitidos no mês, com as somatórias para fechar com despesas orçamentárias; controlar
os serviços orçamentários, inclusive a alteração orçamentária; elaborar balancetes, balanços e demais anexos
exigidos por leis, bem como as prestações de conta do RPPS, com observância dos prazos legais; elaborar
registros contábeis da execução orçamentária; proceder à escrituração de todos os atos relacionados à gestão
do patrimônio do Instituto, bem como de outros documentos sujeitos à escrituração de operações relativas a
direitos e obrigações decorrentes de contratos, convênios ou outros termos firmados; organizar e manter
atualizado o cadastro de bens móveis e imóveis; inventariar anualmente, o material e os bens móveis
permanentes do SISPREV-BRODOWSKI; coordenar e controlar pormenorizadamente as prestações de contas
de responsáveis por valores de dinheiro, inclusive os gastos com diárias e cursos; conhecer a Lei
Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, as normas do Ministério da Previdência Social, e
demais que regem o funcionamento do SISPREV-BRODOWSKI, dando efetividade; efetuar o controle dos
impostos e acompanhamento da legislação tributária; executar outras atividades afins solicitadas pela
Diretoria-executiva e as editadas no respectivo regulamento do Conselho Federal de Contabilidade.
Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2016
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3.02 – PROCURADOR JURÍDICO
Procurador Jurídico: Desenvolver as atividades profissionais de acordo com o mandato ex lege, com
poderes amplos e gerais para o foro em geral, em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo representar
o SISPREV-BRODOWSKI em todas as instâncias, judicial ou extrajudicialmente, nos ajustamentos amigáveis e
em todas as demais situações que forem necessárias, que envolverem direitos e obrigações do SISPREVBRODOWSKI; exercer as funções de consultoria de todas as áreas administrativas do SISPREV-BRODOWSKI e
órgãos de deliberação coletiva do SISPREV-BRODOWSKI, emitindo pareceres, pesquisando e oferecendo
alternativas, assistindo e dirimindo dúvidas, por escrito ou verbalmente, e pronunciando-se sobre questões
jurídicas envolvendo atos administrativos, processos, questões previdenciárias, trabalhistas, licitações e outras
demandas, elaborar ou apreciar minutas de resoluções, instruções normativas, circulares e demais atos
administrativos afins; revisar contratos, termos, ajustes, acordos, distratos e aditivos, bem como redigir
termos de consórcio, convênios e outros atos desta espécie, observando os aspectos técnico-jurídicos;
desenvolver suas atividades promovendo a advocacia preventiva, através de orientação às pessoas e da
alteração de procedimentos nos processos, nos aspectos jurídicos; defender, acionar, representar, como
procurador, atos forenses em juízos ou em ações de direitos e obrigações do SISPREV-BRODOWSKI, nas
áreas de direito público, privado, administrativo, previdenciário, tributário, cível, fiscal e penal; peticionar,
aforar, recorrer, recusar, requerer, reclamar, transigir, desistir, firmar termos e compromissos na ausência do
representante legal do SISPREV-BRODOWSKI, concordar, discordar, coletar e produzir provas com o auxílio
das áreas competentes, juntar e retirar documentos, fazer declarações e justificações, praticar os demais
atos necessários para o fiel, integral e completo cumprimento do mandato de procurador; acompanhar os
processos em todos os seus trâmites judiciais, praticando atos processuais, conforme publicações nos diários
judiciários, intimações e/ou notificações judiciais; controlar os prazos e processos judiciais.
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OU TÉCNICO
2.01 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia;
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal;
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras;
Figuras de linguagem; Análise sintática: termos da oração.
MATEMÁTICA – 05 QUESTÕES
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal:
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º grau e
2º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre
grandezas; tabelas e gráficos. Raciocino Lógico. Resolução de situações problema.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA – 10 QUESTÕES
Sistema operacional Windows XP. Microsoft Office: Word 2007, Excel 2007. Conceitos de internet e de
intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias. Ferramentas, aplicativos comerciais de
navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Conceitos de proteção e
segurança. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de
cópia de segurança (backup). Componentes de Hardware e Software de computadores.
LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (arts. 24, 30, 37, 38, 40, 42,142, 149, 195, 201,202
e 249 e art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)
Emenda Constitucional nº 20, de 15 dezembro de 1998.
Emenda Constitucional n 41, de 19 de dezembro de 2003.
Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005.
Lei Geral da Previdência no Serviço Público: Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.
Regulamentação da Lei Geral da Previdência no Serviço Público: Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro
de 2008.
Lei Federal nº 10887/04 - Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional no 41, de 19
de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nos 9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de 24 de
julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras providências.
Lei Federal nº 9.717/98. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 10 QUESTÕES
Direito Previdenciário; Princípio da Dignidade Humana; Seguridade Social: Proteção para Todos
Aposentadoria por Invalidez e Benefício Assistencial; Assistência Social; Regime Próprio de Previdência;
Benefícios Previdenciários; Segurado; Dependente; Carência Aposentadoria por Idade; Aposentadoria por
Tempo de Contribuição; Aposentadoria Especial Aposentadoria por Invalidez; Auxílio doença; Salário
família; Salário maternidade; Auxílio-acidente Pensão por Morte; Auxílio-reclusão; Reabilitação Profissional;
Serviço Social.
CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
3.01 – CONTADOR
LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES
Interpretação de Texto; Acentuação Gráfica: Emprego dos sinais de pontuação; Concordância Verbal;
Concordância Nominal; Regência Verbal; Regência Nominal; Funções Sintáticas / Uso dos Pronomes; Uso
das Conjunções; Uso dos Artigos; Uso dos Numerais; Gêneros Discursivos (Produção Textual).
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MATEMÁTICA – 05 QUESTÕES
Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Relação e
Função: domínio, contradomínio e imagem; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Fatoração de
expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação;
Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função
exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade;
Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, coseno, tangente, relação fundamental; Geometria
Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo
Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional
(Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, área, m² e
metro linear.
LEGISLAÇÃO – 15 QUESTÕES
Lei Federal nº 8666/93 - Institui normas para licitações e contratos da administração pública.
Lei Complementar nº 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal.
Portaria Interministerial nº 163/2001 - Dispõe sobre normas gerais de consolidação das contas públicas
Lei nº 6404/76 - Dispõe sobre as sociedades por ações.
Lei nº 11638/2007 - Altera dispositivo da Lei nº 6404/76.
Lei nº 10520/2002 - Institui modalidade de licitação denominada pregão.
Lei Complementar 4.320/1964 - Normas do Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, Estados Municípios e Distrito Federal.
Direito Constitucional - arts. 29 a31 / 37 a 43 / 70 a 75 / 156 / 163 a 169 / 205 a 214 e art. 60 do ADCT /
196 a 200 e art. 77 do ADCT. - Artigos específicos da Administração Pública, Finanças Públicas, Educação e
Saúde.
Lei Complementar 709 de 14/01/1993 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Portaria 448 STN. Conhecimentos sobre a NBCT 16, a qual inclui a NBCASP – Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Lei 8429/92 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou
fundacional e dá outras providências.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES
Contabilidade Geral: Princípios, registros e conciliações contábeis. Controle e avaliação dos estoques.
Controle contábil e tratamento dos ativos permanentes: imobilizado e intangível. Demonstrações
financeiras: balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e demonstração do
resultado do exercício. Noções sobre conciliação bancária - cheques e documentos bancários. Contabilidade
Pública; Noções sobre receita e despesa pública; Demonstrativo de movimento diário de caixa, Execução de
cálculos e transações financeiras, Planejamento do fluxo de caixa, Práticas do serviço de Tesouraria,
Recebimentos, pagamentos e quitação em dinheiro ou cheques, de taxas, impostos e outros, Regime de
Caixa e Competência, Registro de Entrada e Saída de dinheiro, cheques, notas, notas de empenho e
outros. Técnicas Bancárias, Transações Financeiras, Verificação e Conferência de Saldo de Caixa.
Conhecimento da legislação local.
3.02 – PROCURADOR JURÍDICO
LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES
Interpretação de Texto; Acentuação Gráfica: Emprego dos sinais de pontuação; Concordância Verbal;
Concordância Nominal; Regência Verbal; Regência Nominal; Funções Sintáticas / Uso dos Pronomes; Uso
das Conjunções; Uso dos Artigos; Uso dos Numerais; Gêneros Discursivos (Produção Textual).
LEGISLAÇÃO – 10 QUESTÕES
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (arts. 24, 30, 37, 38, 40, 42,142, 149, 195, 201,202
e 249 e art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).
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Emenda Constitucional nº 20, de 15 dezembro de 1998.
Emenda Constitucional n 41, de 19 de dezembro de 2003.
Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005.
Lei Geral da Previdência no Serviço Público: Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.
Regulamentação da Lei Geral da Previdência no Serviço Público: Portaria MPS no 402, de 10 de dezembro
de 2008.
Lei Federal nº 10887/04 - Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional no 41, de 19
de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nos 9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de 24 de
julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras providências.
Lei Federal nº 9.717/98. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
Lei 8429/92 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou
fundacional e dá outras providências.
DIREITO ADMINISTRATIVO – 10 QUESTÕES
Fontes do Direito Administrativo e princípios básicos. Administração Pública (estrutura administrativa,
conceito e poderes do Estado, entidades políticas e administrativas, espécies de agentes públicos).
Atividade Administrativa (conceito, natureza e fins, princípios básicos). Organização Administrativa
(Administração direta e indireta). Ato Administrativo (conceito, requisitos, atributos, classificação,
invalidação). Contratos Administrativos (contratos, formalização, execução). Serviços Públicos, Servidores
Públicos. Bens Públicos. Controle da Administração Pública (controle administrativo e judiciário).
Responsabilidade Civil da Administração.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – 10 QUESTÕES
A Previdência Social no Brasil; Regime Geral De Previdência Social – RGPS - Organização da seguridade
social; manutenção e perda da qualidade de segurado; plano de benefícios da previdência social;
Distribuição dos Benefícios e serviços segundo a categoria dos beneficiários; Gratificações; Fator
Previdenciário – FP; Cálculo do Fator Previdenciário; Salário-Família; Auxílio-Doença; Auxílio-Acidente;
Salário-Maternidade; Pensão por Morte; Auxílio-Reclusão; Aposentadoria por Idade; Aposentadoria
Especial; Aposentadoria por Invalidez; Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Serviço); Abono Anual;
Benefício de Assistência Social ao Idoso e ao Deficiente – LOAS; Contribuições Previdenciárias –
Restituição/Compensação pecuniária.
DIREITO TRABALHISTA – 05 QUESTÕES
Noções gerais sobre direito do trabalho; conceitos empregador, empregado, trabalhador autônomo,
eventual, avulso e temporário; Contrato de Trabalho; Regime Celetista; Regime Estatutário; Contrato de
Experiência; Trabalhador com Deficiência; Atestado de Saúde Ocupacional; Insalubridade; Periculosidade;
Jornada de Trabalho; Faltas Justificadas; Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho; Rescisão de
Contrato de Trabalho; Trabalho da Mulher; Licença Maternidade; Compensação de Horas de Trabalho;
Acidente de Trabalho; Transferência de Empregado; Assédio Moral; Emprego em comissão; Terceirização
na Administração Pública; Alteração do contrato de trabalho na Administração Pública; Equiparação salarial
de empregados públicos e desvio funcional.

Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2016 - SISPREV

IBC - Página 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI/SP – SISPREV
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2016
ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS

NOME DO CANDIDATO:
Nº INSCRIÇÃO:
Nº DO RG:
CÓDIGO E CARGO PARA O QUAL CONCORRE:

Nº DE PONTOS POR
TÍTULO

DESCRIÇÃO

TÍTULOS APRESENTADOS
(RELACIONE NOS RESPECTIVOS
ITENS)

PARA USO
EXCLUSIVO DO
IBC

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO
Curso de Doutorado
(pós-graduação stricto sensu) por curso

3,0 Limitado a
1 (um) título

Curso de Mestrado
(pós-graduação stricto sensu) por curso

2,0 Limitado a
1 (um) título

Curso de Especialização
(pós-graduação lato sensu) por curso – com
carga horária de no mínimo 360 horas
declaradas EXPLICITAMENTE no certificado.

1,0 Limitado a
1 (um) título

CONFERIDO POR:
Número máximo de pontos (limitado a
apenas um título por categoria) –
Eventuais
pontos
adicionais
serão
descartados.

_________________________

TOTAL DE
PONTOS:

6,0 (seis) pontos
REVISADO POR:
___________________________

_________

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à minha
participação pessoal em eventos educacionais nos quais obtive êxito de aprovação.

Declaro, ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação da Prova de Títulos,
estou ciente que assumo todos os efeitos previstos no edital do Concurso Público quanto à plena autenticidade e
validade dos mesmos, inclusive no que toca às sanções e efeitos legais.
OBSERVAÇÃO: ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER COLOCADO DENTRO DO ENVELOPE, DEVIDAMENTE
LACRADO, CONTENDO OS TÍTULOS APRESENTADOS.

BRODOWSKI/SP ____ DE _________ DE 2016.

ASSINATURA CANDIDATO: ___________________________
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