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PODER EXECUTIVO
EXPEDIENTE DESPACHADO
PELO EXMO. SR. PREFEITO

PORTARIAS
PORTARIA SMA Nº 584,
DE 16 DE OUTUBRO DE 2019.
SERGIO FERREIRA, Prefeito Municipal de Bom
Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, mediante Termo de
Convênio celebrado entre o Estado de São Paulo,
através da Secretaria de Segurança Pública e a
Prefeitura do Município de Bom Jesus dos
Perdões, RESOLVE:
Art. 1º - Ceder o funcionário
público municipal, Sr. SULIVAN DIEGO
ONOFRE, ocupante do cargo efetivo de
Escriturário, portador do RG: 35.372.257-1 para,
a partir de 08 de outubro de 2019, sem prejuízo de
seus vencimentos e demais vantagens do cargo,
prestar serviços junto à Delegacia de Polícia de
Bom Jesus dos Perdões.
Art. 2º - Esta portaria tem
efeito retroativo a 08 de outubro de 2019,
revogadas as disposições contrárias.
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos
Perdões, Estado de São Paulo,
em 16 de outubro de 2019.
MARCOS GALVEZ
Secretário Municipal de Administração
SERGIO FERREIRA
Prefeito

PORTARIA SMA – DP nº 585
de 16 de outubro de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS
PERDÕES, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o parágrafo único, do artigo 45, da
Lei nº 1600/2001, CONCEDE, mediante
documentação apresentada pela Secretaria da

Educação,
Art. 1º - EVOLUÇÃO
FUNCIONAL pela via não acadêmica à
funcionária CELIA REGINA BONILHA, portadora
do RG: 13.570.567, ocupante do cargo efetivo de
Professora de Educação Básica II – PEB II,
admitida em 16 de março de 2010, passando da
Faixa 1 do Nível IV para a Faixa 1 do Nível V, da
Tabela I, Escala de Vencimentos-Classes
Docentes, desta Prefeitura Municipal de Bom
Jesus dos Perdões.
Art. 2º - Esta portaria tem
efeito retroativo a 08 de outubro de 2019.
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos
Perdões, Estado de São Paulo
em 16 de outubro de 2019.
Marcos dos Santos Galvez
Secretário Municipal de Administração
Sérgio Ferreira
Prefeito
Portaria SMA – DP 518/2019

PORTARIA SMA – DP nº 586
de 16 de outubro de 2019.
O Secretário Municipal de Administração de
Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo,
usando de suas atribuições legais mediante
laudo médico emitido pelo Dr. Antônio Carlos
Feres Martins, médico do Trabalho do PCMSO
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos
Perdões, READAPTA,
Art. 1º - a partir de 01 de
outubro de 2019, a funcionária Sra. TATIANA DE
FATIMA BARCIC, RG: 30.228.765-6, ocupante do
cargo efetivo de Professora de Educação Básica
II para prestar serviços administrativos na EMEI
Antônio Prado.
Art. 2º - Deverá cumprir o
horário de segunda a sexta-feira, das 09h00 às
15h00.
Art. 3º - Esta portaria tem
efeito retroativo a 01 de outubro de 2019.
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PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos
Perdões, Estado de São Paulo
em 16 de outubro de 2019.
Marcos dos Santos Galvez
Secretário de Administração
Portaria SMA – DP 519/2019

PORTARIA SMA – DP nº 587
de 16 de outubro de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS
PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de
suas atribuições legais, DECLARA,
Art. 1º - O Sr. MARCOS DE
SOUZA LEMOS, portador do RG:23.974.212-6,
aprovado em 3° lugar no Concurso Público n°
01/2016, para o cargo de Supervisor de Ensino,
notiﬁcado em 10 de setembro de 2019 para tomar
posse do cargo não o fez dentro do prazo
perdendo assim o direito a vaga, de acordo com o
artigo 29 da Lei nº 1500/99.
Art. 2º - Esta portaria entra em
vigor em 10 de outubro de 2019.
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos
Perdões, Estado de São Paulo
em 16 de outubro de 2019.
Marcos dos Santos Galvez
Secretário de Administração
Sérgio Ferreira
Prefeito Municipal
Portaria SMA – DP 520/2019

PORTARIA SMA – DP nº 588
de 16 de outubro de 2019.
O Secretário Municipal de Administração de Bom
Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, usando
de suas atribuições legais mediante laudo médico
emitido pelo Dr. Antônio Carlos Feres Martins,

Quinta-feira, 17 de Outubro de 2019

IOBJP

1705

médico do Trabalho do PCMSO Prefeitura
Municipal de Bom Jesus dos Perdões,
READAPTA,
Art. 1º - a partir de 01 de
outubro de 2019, a funcionária Sra. RUTE
RODRIGUES DE MIRANDA, RG: 21.230.328-4,
ocupante do cargo efetivo de Servente, para
prestar serviços administrativos na EMEI Nossa
Senhora Aparecida.
Art. 2º - Deverá cumprir o
horário de segunda a sexta-feira, das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00.
Art. 3º - Esta portaria tem
efeito retroativo a 01 de outubro de 2019.
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos
Perdões, Estado de São Paulo
em 16 de outubro de 2019.

MARCOS DOS SANTOS GALVEZ, Secretário de
Administração de Bom Jesus dos Perdões,
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições
legais, FAZ CESSAR:
Art. 1º - As férias do servidor
WILLIAM MARQUES SOARES, Jardineiro,
portador do RG nº 33.090.078-X, em gozo a partir
de 07 de outubro de 2019, de acordo com o artigo
77 da Lei nº 1500/99.
Art. 2º - CONVOCA a retornar
ao trabalho em 14 de outubro de 2019 ﬁcando os
13 (treze) dias restantes a serem gozados
posteriormente.
Art. 3º - Esta Portaria entrará
em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos
Perdões, Estado de São Paulo,
em 16 de outubro de 2019.

Marcos dos Santos Galvez
Secretário de Administração
MARCOS GALVEZ
Secretário Municipal de Administração
Portaria SMA – DP 521/2019
Portaria SMA – DP 523/2019
PORTARIA SMA – DP nº 589
de 16 de outubro de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS
PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de
suas atribuições legais PRORROGA,
Art. 1º - A Licença para Tratar
de Interesses Particulares do servidor Sr. FÁBIO
GRIMELLO RODRIGUES, portador do
41.191.474-1,
Art. 2º - Fica prorrogada por
mais um ano, ou seja, de 01 de outubro de 2019 a
30 de setembro de 2020.
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos
Perdões, Estado de São Paulo
em 16 de outubro de 2019.
Marcos dos Santos Galvez
Secretário de Administração
Sérgio Ferreira
Prefeito Municipal
Portaria SMA – DP 522/2019

PORTARIA SMA Nº 590,
DE 16 DE OUTUBRO DE 2019.
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LISTAGEM
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CNPJ 52.359.692/0001-62

A COMISSÃO DE SELEÇÃO TORNA PÚBLICO A RELAÇÃO NOMINAL DAS
INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS
DOS PERDÕES (EDITAL 011/2019).
A prova será realizada no dia 20 de outubro de 2019 das 9h às 12h na Escola
Estadual Professor Francisco Damante sito à Rua São Geraldo, nº 403 - Bairro
Centro - Bom Jesus dos Perdões/SP.

CARGO: Cuidador
Adirlene Felix de Freitas
Adriele Rosa Elias Marques
Alessandra de Cassia Vieira
Alexiana da Silva Santos
Alice Ramos Alves
Ana Cecilia Vieira de Carvalho
Ana Maria Ricardo Peçanha
Ana Rosa Carvalho da Silva
Ana Rosa dos Santos
Cancelado Vitória
Caroline Estevam Ramos
Célia Aparecida da Silva
Claudia Aparecida Ricardo
Cris na Medeiros do Nascimento
Daiane Pereira dos Santos
Deli a Peçanha
Denise Cris na Bueno Campos
Diele Ferreira Mendes
Edilene Aparecida Machado Pereira de Faria
Eliane aparecida Carvalho
Elizabete Tomaz Soave
Gabriela Fernanda de Souza
Gabriela Pecoraro
Gilberto Ma as Pinheiro
Gilvania Moreira Santos
Gislene dos Santos
Helena Clara de Oliveira
Helenice Aparecida da Cunha Oliveira
Israiane Cris ne de Oliveira
Ivonete Franca de Godoy Maruca
Jaqueline Isabel Gusson Vilian Pereira do
Nascimento
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Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CNPJ 52.359.692/0001-62

Jessica Caroline Fonseca
Jéssica Gomes da Silva
Josenilda Rodrigues Pinheiro
Katherine da Silva
Kemellyn Gabriele Ferreira Bueno
Alexandrino
Kethilen da Silva Luciano
Lais Chicoli Rosse
Liandra Mary Bueno Ma as
Lilian Benedita Bueno
Lilian Cris ane da Silva
Liliane Mar ns
Luana Gonçalo de Oliveira
Luciana Aparecida de Moraes Silva
Luciane Pereira Lopes Souza
Marcia Hernandes Beraldo da Silva
Marcia Moreira Cunha
Marcia Regina de Castro
Maria Ana San ago
Maria Aparecida Bueno Mar ns
Maria de Lourdes Almeida Gonçalves
Ramalho
Maria Simone da Silva e Silva
Marli Moreira
Marta Ramos Campos
Martha de Souza Andrade
Mikaelle Gomes do Nascimento
Naiane Nere Azevedo
Nicoli Costa de Oliveira
Nilva Aparecida Santos Queiroz
Pamela Sousa Manoel de Morais
Raquel Cris na dos Santos
Rita de Cassia Barbosa
Rita de Cassia Ferreira da Silva Carvalho
Roberta Ahualle Modolin Pecellin
Rosana Aparecida Pinheiro Lima
Salete de Moraes Pereira
Sandra Regina Pinheiro
Sherlyn Dayane Silva da Costa
Simone Rosa Garcia Pimentel
Stephany Suellen da Silva
Tainara Oliveira Moraes
Ta ana Matos de Moraes
Ta ane Barbosa da Silva
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Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CNPJ 52.359.692/0001-62

Thaina Maria Eugênio Barbosa
Vanessa Aparecida Bueno
Vanessa Rodrigues de Miranda
Vania Siqueira de Andrade
Vera Lúcia Reis Nascimento
Viviane Aparecida Ferreira da Silva
Yasmin Gabriela de Jesus
Yohana Margarita Jaimes Roa

Cargo: Psicólogo
Adriana Fernandes Paiva
Aline Fernanda Mar ns Cepoline
Aline Pedroso da Silva
Amiris Ribeiro Denoni
Andreá Maria Pinto
Ariane Vanil
Bárbara Aline Toribio do Prado
Bruno Borine
Carolina Eiko Marques Sakata
Ciro Henrique Sakuyama
Claudia Regina de Mello
Cris ane Maria dos Santos Sobral
Cris ane Mayumi Sato
Davi Luiz de Andrade
Dener da Silva Souza
Evelyn Glio o Vitonte
Gabriel Pimenta da Silva
Gabriela Vaz Andrade de Araújo
Giseli Oliveira Faverin Simões
Giselle Rodrigues Lapelligrini Walchaki
Graziela de Oliveira
Guilherme Augusto de Moura Brito
Iara Cris na Piccolo Mar nez
Jaqueline Nunes da Silva
Jennifer de Jesus Pinheiro
Jessica Pereira de Oliveira
Laiza Neres da Silva
Larissa Fernanda Faria
Le cia Graziele da Silva
Ludmila Aro Ferreira
Ludmilla Bastos Barbosa Nobre
Marcelle Tripoli Guimarães
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Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CNPJ 52.359.692/0001-62

Mariany Fernandes de Souza
Marilda Aparecida Maﬀei Munhoz
Marine Soares Cunha Chicaroni
Matheus Costa de Oliveira
Melissa Torres Guerra
Nara Olivo Santos
Natalia Correa Pinheiro Goba o
Paulo Hemrique Macedo
Priscila Mariana Barbosa
Rayanny Araujo Santos
Regina de Cassia Buque Cicarelli
Roberta Novaes Fontes
Ruth Mara Pimentel Ferreira
Soyane de Lima Machado de Oliveira
Stefâny Simões Pedroso
Taise de Faria
Ta ana Gomez Espinha
Ta ane Suelen da Silva Barbosa
Vanessa Silva Jacob Chaves
Weslla Pereira Lima

Bom Jesus dos Perdões 15 de Outubro de 2019
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EDITAL
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP
CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
EDITAL NUMERO 001/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, ESTADO DE SÃO PAULO no uso de suas atribuições legais torna
público a abertura de inscrições e estabelece normas para a realização do Concurso Público com intuito de preencher as vagas
disponíveis, conforme disposição legal, com fundamentação legal no artigo 37, inciso II, da Constit uição Federal a ser regido pelo
Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Bom Jesus dos Perdões, tendo em vista as disposições contidas na Lei
1500/1999, Lei Orgânica do Município, Leis Municipais e demais legislações pertinentes, de acordo com as seguintes
disposições deste Edital.
1 – DO CONCURSO PÚBLICO
1.1 O Concurso Pú blico será regido pelo presente Edital sob responsabilidade da “Associaçã o Brasileira de Concursos
Pú blicos - ABCP”.
1.2
O Concurso Pú blico será supervisionado pela “Comissã o de Concurso Pú blico” nomeada pela Portaria 19/2019
datada de 16 de setembro de 2019.
1.3
A seleçã o será composta de avaliaçã o da quali icaçã o té cnica dos candidatos, por meio de realizaçã o de provas
objetivas de cará ter classi icató rio e eliminató rio, sendo que as provas irã o relacionar conhecimentos bá sicos e especı́ icos
exigidos para o provimento de cada funçã o e a sua singularidade, prova de tıt́ulos de cará ter classi icató rio (conforme o
cargo).
1.4
Para o cargo de Procurador Legislativo será realizada també m prova escrita com 1 (uma) questã o discursiva.
1.5
Havendo indisponibilidade de locais su icientes ou adequados nas cidades de realizaçã o das provas e exame, esses
poderã o ser realizados em outras localidades.
2 – DAS FUNÇÕES
2.1
O Concurso Pú blico destina-se a selecionar candidatos, atravé s do regime de contrataçã o estatuá rio, para
preenchimento de vagas do quadro de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES, ainda das que surgirem
no decorrer do prazo de validade do Concurso Pú blico de provas que será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual
perıo
́ do, a contar da data de homologaçã o do certame ou forem, eventualmente, criadas por lei, durante o pe rıo
́ do de validade
deste Concurso Pú blico.
2.2
As funçõ es, vagas, salá rio base, jornada semanal de trabalho, pré -requisitos, tipo de prova e valor da taxa de inscriçã o
sã o os estabelecidos na tabela que segue:

CARGOS

VAGAS

SALÁRIO
BASE

FAXINEIRA
ATENDENTE LEGISLATIVO

2
1

R$ 1.554,97
R$ 1.999,27

JORNADA
DE
TRABALHO
SEMANAL
40 horas
40 horas

AGENTE DE PRODUÇÃO DE
ÁUDIO, VÍDEO E MULTIMÍDIA

1

R$ 3.109,99

40 horas

AGENTE FINANCEIRO

1

R$ 3.731,97

40 horas

CONTADOR

1

R$ 4.501,84

40 horas

PROCURADOR LEGISLATIVO

1

R$ 5.052,60

20 horas

ESCOLARIDADE /
PRÉ-REQUISITO

TAXA DE
INSCRIÇÃO

Ensino Fundamental Completo
Ensino mé dio Completo
Tecnó logo com formaçã o em Curso
Superior de Tecnologia em
Produçã o Audiovisual
Ensino Superior completo em
Administraçã o / Ciê ncias Contá beis
/ Economia
Ensino Superior completo em
Ciê ncias Contá beis com inscriçã o no
CRC,
Ensino Superior completo em
Direito/OAB

R$ 25,00
R$ 35,00
R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 50,00
R$ 50,00

2.3 O candidato poderá inscrever-se para apenas 01 cargo. Veri icando-se mais de uma inscriçã o do mesmo candidato será
considerada apenas a inscriçã o mais RECENTE, ou seja, a ú ltima inscriçã o realizada pelo candidato.
2.4 O horá rio de trabalho será estabelecido pela CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES, de acordo com a
necessidade e peculiaridade do serviço.
2.5 A atribuiçã o da carga horá ria será feita conforme as necessidades da administraçã o, respeitando-se, contudo, a ordem
de classi icaçã o.
2.6 O vencimento dos cargos tem como base o mê s de Agosto do ano de 2019.
3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1

As inscriçõ es poderã o ser realizadas a partir das 00h01 do dia 17/10/2019 até 12h00 do dia 11/11/2019;

1
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3.2 Para participar do Concurso Pú blico nº 001/2019 o candidato deverá inscrever-se e seguir estritamente as normas deste
Edital e seus anexos que declara conhecer e concordar com todos os requisitos necessá rios a habilitaçã o no cargo, bem como
se compromete a acompanhar e tomar conhecimento de quaisquer outros avisos, erratas ou comunicados publicados nos
meios de inidos neste Edital, dos quais nã o poderá alegar desconhecimento.
3.3 Serã o permitidas apenas inscriçõ es online;
3.3.1 Para realização da inscrição o candidato deverá acessar o site https://abcp.listaeditais.com.br no período de inscrição
estabelecido pelo item “3.1”, e seguir os seguintes procedimentos:
a)
Clicar no link Área do Candidato;
b)
Inserir o CPF;
c)
Fazer o cadastro se for primeiro acesso, caso este já seja cadastrado somente realizar o login e realizar a inscrição;
d)
Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados, seguindo as
instruções;
e)
Caso se enquadre no item 6 “Da Participação de Candidato Portador de De iciência”, o mesmo deverá assinalar o
campo adequado no ato da inscrição e seguir os procedimentos descritos no respectivo item, caso se enquadre em um deles;
f)
Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até 11/11/2019.
3.4 O pagamento correspondente ao valor da taxa de inscriçã o poderá ser efetuado em qualquer agê ncia bancá ria , internet
banking ou casas loté ricas, até a data de vencimento estipulada no boleto bancá rio.
3.5 Nã o será aceito pagamento do valor da taxa de inscriçã o por depó sito em caixa eletrô nico, transferê ncia, DOC, ordem de
pagamento ou depó sito comum em conta corrente, condicional ou fora do perı́odo das inscriçõ es ou por qualquer outro meio
que nã o os especi icados neste Edital.
3.6 Veri icando-se mais de uma inscriçã o do candidato será considerada apenas a inscriçã o mais RECENTE, ou seja, a ú ltima
inscriçã o realizada pelo candidato, ainda que o mesmo tenha efetuado o pagamento da inscriçã o cancelada.
3.7 O nã o atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscriçã o do
candidato, veri icada a irregularidade a qualquer tempo.
3.8 O candidato será responsá vel por qualquer erro, omissã o e pelas informaçõ es prestadas na icha de inscriçã o.
3.9 Apó s a efetivaçã o da inscriçã o, nã o será realizada devoluçã o da importâ ncia paga em hipó tese alguma, ainda que
efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual for o motivo alegado.
3.10 A ABCP nã o se responsabiliza por solicitaçã o de inscriçã o nã o concluıd
́ a por motivo de ordem té cnica dos
computadores, congestionamento das linhas de comunicaçã o, bem como quaisquer outros fatores de ordem té cnica que
impossibilitem a transferê ncia de dados ou conclusã o da inscriçã o.
3.11 Poderá solicitar isençã o na taxa de inscriçã o o cidadã o amparado pelo Decreto n° 6.593, de 2 de Outubro de 2008,
publicado no Diá rio O icial da Uniã o de 3 de Outubro de 2008, que comprove estar inscrito no Cadastro Unico para
Programas Sociais do Governo Federal CadUnico, que será comprovado por meio de indicaçã o no Nú mero de Identi icaçã o
Social NIS, e renda familiar mensal igual ou inferior a trê s salá rios mın
́ imos ou renda familiar per ca pita de até meio salá rio
mın
́ imo mensal, conforme o referido Decreto. Os dados serã o enviados para aná lise da veracidade para o ó rgã o gestor do
CadUnico, devendo atender cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Informar seu Nú mero de Identi icaçã o Social (NIS) vá lido no ato da inscriçã o;
b) Ter sido incluıd
́ o no Cadastro há pelo menos 45 dias;
c) Que o NIS informado seja do candidato e esteja cadastrado (nã o excluıd
́ o);
d) Que o candidato tenha atualizado seu cadastro há menos de 48 meses;
e) Os dados deverã o ser informados no ato da inscriçã o e devem ser idê nticos aos constantes no CadUnico, sendo
o candidato o ú nico responsá vel pelas informaçõ es prestadas;
3.12 Pedidos de recurso somente serã o analisados se enviados com anexo do “Comprovante de Cadastramento” do
CadUnico, caso o comprovante nã o seja anexado ao recurso o mesmo será automaticamente indeferido.
3.13 O requerimento de inscriçã o com isençã o de pagamento de que trata o subitem 3.11 somente será realizado via
internet, do dia 17/10/2019 até o dia 19/10/2019 à s 23h59 no ato da inscriçã o.
3.14 Nã o serã o atendidas solicitaçõ es de isençõ es para Cadú nico fora os prazos estabelecidos no subitem 3.13, sendo as
mesmas automaticamente indeferidas.
3.15 Nã o serã o concedidas isençõ es aos candidatos que deixarem de efetuar a solicitaçã o no ato da inscriçã o e/ou omitir
e/ou tornar os dados e informaçõ es inverıd
́ icos.
3.16 O Candidato que efetivar mais de um requerimento de inscriçã o com isençã o de pagamento terá con irmada apenas a
ú ltima inscriçã o, sendo as demais solicitaçõ es automaticamente canceladas.
3.17 Apó s a solicitaçã o de isençã o, nã o serã o aceitos acré scimos ou alteraçõ es nas informaçõ es prestadas.
4 – DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
4.1
A con irmaçã o da inscriçã o ocorrerá apó s a con irmaçã o do pagamento do boleto referente da taxa de inscriçã o.
4.2
O candidato deve veri icar e imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFERIDA a partir da data de Homologaçã o
das Inscriçõ es, conforme ANEXO IV, acessando a sua Área do Candidato. E de responsabilidade do candidato portar o seu
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFERIDA, pois havendo no local de realizaçã o da prova qualquer eventualidade o candidato
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nã o poderá realizar a prova caso nã o esteja portando o mesmo, sendo automaticamente desclassi icado.
4.3
O candidato poderá reimprimir o boleto bancá rio a qualquer momento acessando a Área do Candidato, por meio do
endereço eletrô nico https://abcp.listaeditais.com.br
4.4
Eventuais erros de digitaçã o no nome, nú mero/ó rgã o expedidor, data de nascimento, endereço, sexo, ou qualquer
outra informaçã o inconsistente informada na icha de inscriçã o on-line, é de responsabilidade do candidato realizar as
correçõ es no prazo má ximo de 1 (um) dia corrido, apó s a publicaçã o da Lista Provisó ria de Inscriçõ es Deferidas, atravé s da
Área do Candidato.
4.5
Caso a inscriçã o nã o esteja con irmada ou haja inconsistê ncia nas publicaçõ es relativas as funçõ es ou local de
realizaçã o da prova, os candidatos deverã o entrar em contato por meio do endereço eletrô nico
https://abcp.listaeditais.com.br preenchendo o formulá rio de “Contato”.
4.6 Informações como datas, locais e horários de realização das provas não serão enviadas por e -mail e nem
prestadas por telefone.
5 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA
5.1
O candidato deve atender à s seguintes condiçõ es, quando de sua investidura:
a) Ter sido aprovado e classi icado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital e em suas possíveis reti icações e
aditamentos;
b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro que goze das prerrogativas do art. 12 e do Inciso I do art. 37 da
Constituição da República;
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
d) Gozar dos direitos políticos e estar quite com as obrigações eleitorais;
e) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidatos do sexo masculino;
f)Ter aptidão ísica e mental para o exercício das atribuições do Cargo, que poderá ser aferida mediante perícia médica,
realizada pelo serviço médico o icial da CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, ou em sua falta, de quem este
indicar;
g) Comprovar escolaridade exigida para o Cargo, conforme solicitado neste Edital;
h) Estar com a situação cadastral regular na Receita Federal;
i) Estar inscrito no órgão iscalizador do exercício pro issional e devidamente quite com suas demais exigências legais, quando
for o caso;
j) Não receber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, cargo ou função pública que
caracterizem acumulação ilícita de cargos na forma do inciso XVI e do parágrafo 10 do Artigo 37 da Constituição Federal do
Brasil.
5.2
Os requisitos descritos no subitem 5.1 deste Edital deverã o ser atendidos cumulativamente e a comprovaçã o
de atendimento deverá ser feita na data da contrataçã o atravé s de documentaçã o original, juntamente com fotocó pia ou
có pia autenticada.
5.3
A falta de comprovaçã o de qualquer um dos requisitos especi icados no subitem 5.1 deste Edital impedirá a
contrataçã o do candidato, salvo justa causa devidamente motivada e aceita pela Comissã o de concurso pú blico.
6

– DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

6.1
No ato da inscriçã o, o candidato que necessite de tratamento diferenciado no dia das provas deverá requerê -lo
indicando o tratamento diferenciado de que necessita para a realizaçã o das provas (ledor, prova ampliada, auxıĺio para
transcriçã o, sala de mais fá cil acesso, inté rprete de libras, tempo adicional, uso de aparelho auditivo, leitura labial, prov a em
braile e lactante), apresentando justi icativas acompanhadas de parecer (original ou có pi a autenticada), emitido por
especialista na á rea de sua de iciê ncia, exceto para lactante.
6.2
O candidato com de iciê ncia auditiva que necessitar utilizar aparelho auricular no dia das provas deverá enviar
laudo mé dico (original ou có pia autenticada) especı́ ico para esse im, até o té rmino das inscriçõ es. Caso o candidato nã o
envie o referido laudo, nã o poderá utilizar o aparelho auricular.
6.3
O candidato com de iciê ncia que nã o realizar a inscriçã o conforme as instruçõ es constantes neste Edital, nã o
poderá interpor recurso em favor de sua situaçã o.
6.4
O candidato que desejar concorrer à s vagas reservadas à s pessoas com de iciê ncia, alé m de declarar a condiçã o
na icha de inscriçã o, deverã o realizar a solicitaçã o via sistema anexando a documentaçã o a seguir dentro do perıo
́ do de
inscriçã o e entregar no dia da prova objetiva ao iscal de sala :
a) Declaração devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especi icando a condição especial para a
realização da prova (caso a condição especial seja necessária); e
b) Original ou cópia autenticada do Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível de de iciência, com expressa
referência ao código correspondente da Classi icação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da
de iciência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando o seu nome, número do RG e do CPF.
6.5
Os candidatos, que no ato da inscriçã o se declararem pessoas com de iciê ncia, se aprovados no Concurso
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Pú blico, terã o seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte.
6.6
Em obediê ncia ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº
5.296, de 02/12/2004, aos candidatos com de iciê ncia habilitados, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das
vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Pú blico.
6.7
Se, na aplicaçã o do percentual, resultar nú mero fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco dé cimos), estará
formada 01 (uma) vaga para a pessoa com de iciê ncia. Se inferior a 0,5 (cinco dé cimos), a formaçã o da vaga icará
condicionada à elevaçã o da fraçã o para o mı́nimo de 0,5 (cinco dé cimos), caso haja aumento do nú mero de vagas para o
cargo ou cargo temporá rio.
6.8
Sã o consideradas pessoas com de iciê ncia as que apresentem, em certo grau, uma de iciê ncia constante do
Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de
2004.
6.9
Será eliminado da lista de de icientes o candidato cuja de iciê ncia, declarada na inscriçã o, nã o se constate,
devendo o mesmo constar apenas da lista de classi icaçã o geral de aprovados.
6.10
Será eliminado do Concurso Pú blico o candidato cuja de iciê ncia declarada na inscriçã o seja incompatıv́el com
a funçã o pú blica pretendida.
6.11
Nã o serã o considerados como de iciê ncia os distú rbios de acuidade visual passıv́eis de correçã o simples do
tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congê neres.
6.12
Eventuais vagas destinadas à s pessoas com de iciê ncia que nã o forem providas por falta de candidatos, por
reprovaçã o no Concurso Pú blico ou na perıćia mé dica, serã o preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral
de classi icaçã o.
6.13
O candidato, antes de se inscrever, deverá veri icar se as atribuições das funções, especi icadas no
ANEXO II - DAS ATRIBUIÇÕES, são compatíveis com a de iciência declarada.
6.14
Os candidatos com de iciê ncia participarã o do Concurso Pú blico em igualdade de condiçõ es com os demais
candidatos, no que diz respeito ao conteú do das provas, à avaliaçã o e aos crité rios de aprovaçã o, ao horá rio e ao local de
aplicaçã o das provas e à nota mın
́ ima exigida para todos os demais candidatos, nos termos do artigo 41 do Decreto nº
3.298/99.
7

– DAS PROVAS

7.1 As provas objetivas terã o duraçã o má xima de 2h30 (duas horas e trinta minutos) e duraçã o mın
́ ima de 1h00 (uma
hora), exceto para Procurador Legislativo terá duraçã o má xima 4h00 (quatro horas).
7.2
A Organizadora do Concurso Pú blico nã o estipula ao candidato uma bibliogra ia, cabendo ao candidato optar pela que
lhe for conveniente. O conteú do programá tico geral para estudo consta no ANEXO I.
7.3
As provas serã o aplicadas obrigatoriamente em locais e horá rios pré -estabelecidos pela Organizadora do Concurso
Pú blico.
7.4
O candidato deverá chegar ao local das provas com no mın
́ imo 0h30 (trinta minutos) de antecedê ncia do inı́cio das
mesmas, munido de COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFERIDA e portando um documento de identi icaçã o original com foto e
caneta esferográ ica preferencialmente de tinta PRETA, fabricada obrigatoriamente em material transparente.
7.5
E obrigató rio ao candidato a apresentaçã o de documento o icial de identidade com foto. Serã o considerados
documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pú blica, pelos
Institutos de Identi icaçã o e pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos ó rgã os iscalizadores de exercıćio
pro issional (Ordens, Conselhos); cartã o de identidade do trabalhador; passaporte brasileiro; certi icado de reservista ou
dispensa de incorporaçã o; carteiras funcionais do Ministé rio Pú blico; carteiras funcionais expedidas por ó rgã o pú blico que,
por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitaçã o (somente modelo com foto
aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). Como o documento nã o icará retido será exigida a
apresentaçã o do original, nã o sendo aceitas có pias, mesmo que autenticadas. Nã o serã o aceitos como documentos de
identidade: certidõ es de nascimento, Cadastro de Pessoa Fıśica (CPF), tıt́ulos eleitorais, carteiras de mot orista (modelo sem
foto), carteiras de estudante, RANI (registro administrativo de nascimento indıǵena), carteiras funcionais sem valor de
identidade, nem documentos ilegıv́eis, nã o identi icá veis e/ou dani icados. Nã o serã o aceitos CNH digital e E-Tıt́ulo.
7.6
Caso o candidato nã o apresente, no dia de realizaçã o das provas, documento de identi icaçã o original, por motivo de
perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o registro da ocorrê ncia em ó rgã o policial, com data
nã o superior a 30 (trinta) dias da data da realizaçã o das provas objetivas, neste caso o candidato poderá ser submetido à
identi icaçã o especial, o que compreende na coleta de dados, de assinatura em formulá rio pró prio expedido pela
Organizadora do Concurso Pú blico, podendo haver, se necessá rio, uma vıd
́ eo ilmagem e coleta de impressã o digital.
7.7
A icha de identi icaçã o especial será expedida em duas vias no dia de realizaçã o das provas, cabendo ao candidato no
prazo má ximo de até 1 (um) dia ú til reconhecer irma de sua assinatura e enviar via SEDEX ou Carta Registrada com AR
(Aviso de Recebimento) para a ABCP, em envelope descrito da seguinte forma:
“FICHA DE IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL”
Ref.: Concurso Público nº 001/2019 / CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES – SP
ABCP
Rua Amazonas, nº 167 / sala 03
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Centro
São Caetano do Sul - SP
CEP: 09520-070

7.8
A identi icaçã o especial será exigida, també m, do candidato cujo documento de identi icaçã o apresente dú vidas
relativas à isionomia ou à assinatura do portador, ou que esteja com a validade vencida.
7.9
O candidato submetido à identi icaçã o especial realizará a prova CONDICIONALMENTE e somente apó s a veri icaçã o
da veracidade de seus dados a sua participaçã o será validada.
7.10 Nã o serã o aplicadas provas em local, data ou horá rio diferentes dos predeterminados no “Edital de Convocaçã o”.
7.11 Nã o será admitido no local de provas o candidato que se apresentar apó s o horá rio estabelecido para o inıćio das
mesmas.
7.12 Ao entrarem na sala de provas, os candidatos deverã o colocar seus objetos pessoais de NATUREZA ELETRÔNICA ,
inclusive celular, que deverá estar desligado, alé m da retirada da sua bateria pelo pró prio candidato, quando houver, no
envelope de lacraçã o disponibilizado pela iscalizaçã o e guardá -lo embaixo de sua carteira, sob pena de eliminaçã o do
presente Concurso Pú blico em caso de desobediê ncia.
7.13 Posteriormente à identi icaçã o, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de provas sem autorizaçã o e
acompanhamento da iscalizaçã o.
7.14 O candidato só poderá ir embora apó s 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo inıćio das mesmas.
7.15 Por motivos de segurança, o candidato nã o poderá levar consigo o caderno de provas. As mesmas icarã o disponıv́eis
para consulta durante o perı́odo de recursos sob as mesmas, na Área do Candidato.
7.16 No dia de realizaçã o das provas, nã o serã o fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicaçã o da Organizadora
do Concurso Pú blico, informaçõ es referentes ao conteú do das provas.
7.17 As provas serã o realizadas no Municı́pio de Bom Jesus dos Perdõ es - SP. Caso o nú mero de candidatos exceda a oferta
de locais su icientes ou adequados na cidade, a crité rio da Organizadora do Concurso Pú blico e da Câ mara, as provas
poderã o ser realizadas em outras cidades pró ximas, cabendo aos candidatos a obrigaçã o de acompanhar as publicaçõ es
o iciais.
7.18 A prova objetiva de mú ltipla escolha será atribuıd
́ o um valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. O candidato deverá obter
no mın
́ imo 50% (cinquenta por cento) de acertos no total, ou seja, 5 (cinco) pontos para ser aprovado no Concurso Pú blico.
7.19 O nıv́el de complexidade e exigê ncia quanto ao conteú do das provas variará de acordo com o grau de escolaridade
exigido para preenchimento do Cargo Pú blico ao qual o candidato estiver concorrendo.
7.20 Na hipó tese de anulaçã o de questõ es da prova, quando de sua avaliaçã o, as mesmas serã o pontuadas como corretas
para todos os candidatos.
7.21 Nã o serã o consideradas:
a)
As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
b)
As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
c)
As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
d)
As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
e)
A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especi icações contidas no mesmo ou n as instruções da
prova.
7.22 O candidato deverá assinalar as respostas na folha pró pria (Cartã o-Resposta) e assinar, no espaço devido, á caneta
esferográ ica preferencialmente tinta PRETA fabricada obrigatoriamente em material transparente.
7.23 Nã o serã o considerados os cartõ es de respostas entregue em branco e/ou sem assinatura.
7.24
Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão
entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
7.25 Nã o haverá segunda chamada para a Prova Objetiva. O nã o comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja a
alegaçã o, acarretará na eliminaçã o automá tica do candidato do certame.
7.26 Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a realizaçã o da prova:
a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
b) For surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova;
c) Utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta;
d) Utilizar-se ou deixar ligados quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento ou a comunicação
de dados e informações;
e) Faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades
presentes ou candidatos;
f) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de iscal;
g) Ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de Respostas;
h) Descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões;
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
j) Abandonar o prédio de aplicação antes do tempo mínimo estipulado neste edital.
7.27 E vedado o uso de ó culos escuros ou de quaisquer acessó rios de chapelaria tais como chapé u, boné , gorro ou
protetores auriculares.
7.28 O candidato que necessitar usar os objetos citados no item anterior deverá apresentar justi icativa mé dica e o(s)
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objeto(s) será (ã o) veri icado(s) e aprovado(s) pela Coordenaçã o do Concurso Pú blico.
7.29 Os candidatos que possuírem cabelos longos, aos quais possam cobrir as orelhas deverão estar com o cabelo
preso.
7.30 Nã o será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato que estiver armado
será encaminhado à Coordenaçã o do Concurso Pú blico. O candidato que nã o atender a solicitaçã o será , sumariamente,
eliminado do Certame.
7.31 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante o perıo
́ do de provas deverá , no perıo
́ do de inscriçã o,
solicitar o atendimento diferenciado para tal im, deverá levar acompanhante adulto, no dia das provas, que icará em sala
reservada para essa inalidade e será responsá vel pela guarda da criança. A candidata que nã o levar acompanhante nã o
realizará as provas.
7.32 A Organizadora do Concurso Pú blico nã o disponibilizará acompanhante para a guarda de menores.
7.33 Os candidatos que terminarem suas provas não poderão utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda
estejam realizando as mesmas.
7.34 Para o cargo de Procurador Legislativo alé m da prova objetiva será realizada juntamente uma prova discursiva com 1
(uma) questã o.
7.35 A Prova Discursiva será corrigida apenas para os candidatos habilitados na prova objetiva.
a)
Serã o corrigidas as provas até a 10ª (decima) posiçã o, mais empates, da lista de ampla concorrê ncia;
b)
Serã o corrigidas as provas até a 2ª (segunda) posiçã o, mais empates, da lista de pessoas portadoras de
de iciê ncia;
c)
O candidato que nã o atingir a colocaçã o determinada acima nã o terá a prova discursiva corrigida, e será
excluıd
́ o do Concurso Pú blico.
7.36 A avaliaçã o irá considerar a adequada abordagem do tema requisitado, grau de conhecimento, luê ncia, coerê ncia da
exposiçã o, correçã o gramatical e precisã o da linguagem té cnica.
7.37 Será atribuıd
́ a a nota de 0 (zero) a 1 (um) ponto, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 0,5 (cinco) pontos no
total para ser habilitado na prova discursiva, que será avaliada conforme segue:
a)
Adequada abordagem do tema requisitado: 0 a 0,2 pontos;
b)
Grau de conhecimento: 0 a 0,3 pontos;
c)
Fluê ncia e coerê ncia: 0 a 0,3 pontos;
d)
Correçã o gramatical: 0 a 0,2 pontos.
7.38 Será atribuıd
́ a nota 0 (zero) à prova discursiva quando:
a)
Fugir a proposta apresentada;
b)
Apresentar textos sob forma nã o articulada verbalmente (apenas com desenhos, nú meros e palavras soltas em
forma de verso ou de outras formas);
c)
For assinada fora do local apropriado;
d)
Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identi icaçã o do candidato;
e)
For escrita a lá pis, em parte ou na sua totalidade no campo de initivo;
f)
Estiver em branco;
g)
Apresentar letra ilegıv́el.
7.39 A resposta deverá conter no mın
́ imo 05 (cinco) linhas e no má ximo 10 (dez) linhas.
7.40 A prova terá cará ter classi icató rio e eliminató rio, cujo assunto a ser abordado consta no ANEXO I - CONTEUDO
PROGRAMATICO.
7.41 O candidato que nã o obtiverem a nota mın
́ ima na prova discursiva será automaticamente excluıd
́ o do Concurso Pú blico.
7.42 O espelho da correçã o da prova discursiva será publicado juntamente com o gab arito da prova objetiva.
7.43 Em hipó tese alguma haverá revisã o da prova discursiva.
7.44 Caberá recurso conforme disposto no item 9.
8

– DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1 Em caso de empate na classi icaçã o geral, terá preferê ncia os candidatos que se enquadrem nos seguintes crité rios
respectivamente:
a) Ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia das inscrições, atendendo a Lei Federal nº 10.741/03;
b) Maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Especí icos;
c) Maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
d) Maior número de acertos nas questões de Matemática;
e) Maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais e atualidades;
f) Candidato já pertencente ao serviço público municipal local, e havendo mais de um empate nessa condição, o mais
antigo;
g) Maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.
9

– DOS RECURSOS

6

12

Quinta-feira, 17 de Outubro de 2019

IOBJP

N°702 - Ano V

1705

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP
CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
EDITAL NUMERO 001/2019

9.1 O candidato poderá interpor recursos contra: Editais, Erratas, Provas Objetivas e Listas Provisó rias, e tem até 2 (dois)
dias corridos para fazê -lo, a contar do dia subsequente ao da divulgaçã o, acessando dentro da sua Área do Candidato por
meio do endereço eletrô nico https://abcp.listaeditais.com.br
9.2 Admitir-se-á um ú nico recurso por candidato, para cada evento mencionado no subitem 9.1 deste Edital, devidamente
fundamentado.
9.3 O prazo para interposiçã o de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
9.4 Os recursos deverã o ser elaborados com argumentaçã o ló gica e consistentes e ainda obedecer as seguintes
determinaçõ es quando se tratar da prova objetiva:
a) Ser acrescido de indicação da bibliogra ia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos;
b) Serão automaticamente indeferidos recursos que não citarem referência ou apresentar fontes n ão con iáveis, como
Wikipédia, Blogs e similares;
c) Ser apresentado de forma independente para cada questão, ou seja, cada questão recorrida deverá ser apresentado um único
recurso.
9.5 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou ainda fora do prazo, ou qualquer outro
meio que não citado no subitem 9.1.
9.6 O(s) ponto(s) relativo(s) à (s) questã o(õ es) eventualmente anulada(s) será (ã o) atribuı́do(s) a todos os candidatos
presentes na prova, independente de interposiçã o de recurso.
9.7 Alterado o gabarito o icial pela Banca Examinadora da Organizadora do Concurso Pú blico, por motivo de força de
provimento de recurso, as provas serã o corrigidas de acordo com o novo gabarito.
9.8 Na ocorrê ncia do disposto nos subitens 9.6, 9.7 deste Edital ou recurso contra lista provisó ria de classi icaçã o, poderá
haver alteraçã o da classi icaçã o inicial obtida para uma classi icaçã o superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a
desclassi icaçã o do candidato que nã o obtiver a nota mı́nima exigida.
9.9 A decisã o inal da Banca Examinadora, será soberana, de initiva e motivada, nã o existindo recurso contra recurso .
10

– DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

10.1 Serã o elaboradas duas listas de classi icaçã o, uma geral com a relaçã o de todos os candidatos, incluindo os candidatos
com de iciê ncia e uma especial, com a relaçã o apenas dos candidatos com de iciê ncia.
10.2 A partir da data da homologaçã o do Concurso Pú blico, a contrataçã o dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem
de classi icaçã o dos candidatos aprovados, observada a necessidade da CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES e
o limite ixado pela Constituiçã o e Legislaçã o Federal com despesa de pessoal.
10.3 A aprovaçã o e a classi icaçã o inal geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à contrataçã o. A CAMARA
MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES reserva-se o direito de proceder à s contrataçõ es em nú mero que atenda ao
interesse e à s necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Pú blico.
10.4 No ato da contrataçã o, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce ou nã o, outro cargo, funçã o ou cargo
pú blico remunerado, em outro ó rgã o pú blico da administraçã o pú blica direta ou indireta de qualquer ente federativo, e se é
aposentado por regime pró prio de previdê ncia social em â mbito municipal, estadual ou federal.
10.5 Caso haja necessidade, a CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES poderá solicitar outras declaraçõ es,
documentos complementares e diligê ncias.
10.6 Nã o serã o aceitos, no ato da contrataçã o, protocolos ou có pias dos documentos exigidos. As có pias somente serã o
aceitas se estiverem acompanhadas do original.
10.7 Obedecida à ordem de classi icaçã o, os candidatos convocados e que comprovarem os requisitos mı́nimos da forma
de inida neste Edital, serã o submetidos a diligê ncias que comprovem residê ncia e a exame-mé dico, que avaliará sua
capacidade fıśica e mental no desempenho das tarefas pertinentes à funçã o a que concorrem.
10.8 O nã o comparecimento ao exame mé dico admissional, bem como à assinatura do contrato de trabalho, nas datas
agendadas pela CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES caracterizarã o a desistê ncia do candidato e consequente
eliminaçã o do processo.
10.9 O candidato que nã o comparecer à CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES, no prazo estabelecido no
Edital de Convocaçã o ou, ainda, que manifestar sua desistê ncia por escrito será considerado desclassi icado, perdendo os
direitos decorrentes de sua classi icaçã o no processo.
10.10 O candidato que nã o comprovar os requisitos mın
́ imos ou nã o aceitar a vaga para a qual foi convocado será eliminado
deste Concurso Pú blico.
10.11 O candidato classi icado se obriga a manter atualizado o endereço perante a CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS
PERDOES.
10.12 Nã o poderá ser admitido o candidato habilitado que izer, em qualquer documento, declaraçã o falsa, inexata para ins
de contrataçã o, nã o possuir os requisitos mın
́ imos exigidos ou nã o comprovar as condiçõ es estabelecidas neste Edital, na
data estabelecida para apresentaçã o da documentaçã o.
11

- DISPOSIÇÕES GERAIS
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11.1 Os itens deste edital poderã o sofrer eventuais alteraçõ es, atualizaçõ es ou acré scimos enquanto nã o consumada a
providê ncia ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocaçã o para as provas correspondentes. Nesses casos, a
alteraçã o será mencionada em edital complementar, reti icaçã o, aviso ou errata.
11.2 Caso o Concurso Pú blico nã o seja realizado por motivo de força maior, nã o será reembolsado o valor das inscriçõ es aos
candidatos, e a data da realizaçã o da prova teó rica será reagendada.
11.3 A ABCP, responsável pela organização do Concurso Público, não enviará e-mails e nem correspondências
informando os locais de aplicação de provas aos candidatos. Os locais de provas estarão disponíveis no endereço
eletrônico https://abcp.listaeditais.com.br. É responsabilidade do candidato a veri icação prévia dos locais de provas,
quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a observância de reti icações;
11.4 A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES e a Organizadora do Concurso Pú blico nã o assumem qualquer
responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ou alimentaçã o dos candidatos, quando da realizaçã o das etapas deste
certame.
11.5 O candidato que proceder a entrega de qualquer documentaçã o via procurador, assume total responsabilidade pelas
informaçõ es prestadas por seu procurador, arcando com as consequê ncias de eventuais erros de seu representante;
11.6 Os candidatos que obtiverem os pontos necessá rios e forem classi icados, serã o submetidos pela CAMARA MUNICIPAL
DE BOM JESUS DOS PERDOES, gradativamente e na ordem decrescente de classi icaçã o, à Avaliaçã o Mé dica e també m de
acordo com o edital de convocaçã o, à medida da necessidade da Câ mara, sendo a mesma de cará ter eliminató rio, conforme o
laudo mé dico fornecido pelo pro issional designado, especialmente para esta inalidade.
11.7 O candidato que for INAPTO na avaliaçã o mé dica, que interpor recurso fundamentado terá analisado o recurso pela
equipe multidisciplinar que de inirá pela reconsideraçã o ou manutençã o do resultado, cuja decisã o, será homologada pela
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES para todos os ins de direito.
11.8 O resultado inal do Concurso Pú blico será homologado pelo Sr.º PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
DOS PERDOES, publicado em diá rio o icial e/ou jornal de grande circulaçã o e no endereço eletrô nico
https://abcp.listaeditais.com.br/
11.9 O candidato deverá manter atualizado todos os seus dados no site https://abcp.listaeditais.com.br enquanto o
CONCURSO PUBLICO estiver em andamento. Apó s a homologaçã o, o candidato deverá informar a atualizaçã o de endereço, email e telefone, diretamente na CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES;
11.10 A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES e a Organizadora do Concurso Pú blico nã o se responsabilizam
por eventuais prejuıźos ao candidato decorrente de:
a)
Endereço não atualizado;
b)
Endereço de di ícil acesso;
c)
Correspondência devolvida pela empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT por razões de fornecimento e/ou
endereço errado do candidato;
d)
Correspondência recebida por terceiros.
11.12 A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES e a Organizadora do Concurso Pú blico, nã o se responsabilizam
por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicaçõ es referentes a este Concurso Pú blico e no que tange ao conteú do
programá tico;
11.13 Legislaçã o com entrada em vigor apó s a data de publicaçã o deste Edital, bem como alteraçõ es em dispositivos legais e
normativos a ele posteriores, nã o serã o objeto de avaliaçã o nas provas deste Concurso Pú blico;
11.14 Motivará a eliminaçã o do candidato do Concurso Pú blico, sem prejuıźo das sançõ es das penas cabıv́eis, a burla ou a
tentativa de burla a quaisquer das normas de inidas neste Edital e/ou em outros relativos ao Concurso Pú blico, nos
comunicados, nas instruçõ es aos candidatos e/ou nas instruçõ es constantes da Prova, bem como, o tratamento incorreto
e/ou descortê s a qualquer pessoa envolvida na aplicaçã o das provas, o candidato que:
a)
Apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo -se qualquer
tolerância;
b)
Não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado;
c)
Não apresentar o documento que bem o identi ique;
d)
Ausentar-se da sala de aplicação da prova sem o acompanhamento do iscal;
e)
Ausentar-se do local antes de decorrida meia hora após o início das provas;
f)
Ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, sem autorização;
g)
Desobedecer qualquer das regras estabelecidas neste Edital ou nos demais Editais a serem divulgados;
h)
Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
11.15 A inexatidã o das a irmativas ou irregularidades de documentos ou outras constatadas no decorrer do Concurso
Pú blico, veri icadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscriçã o, prova ou admissã o do candidato, sem prejuıźo das
medidas de ordem administrativa, cıv́el ou criminal cabı́veis;
11.16 Os casos omissos serã o resolvidos conjuntamente pela CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES e a
Organizadora do Concurso Pú blico, no que tange à realizaçã o deste Concurso Pú blico;
11.17 A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES reserva-se o direito de anular o Concurso Pú blico, bem como o
de adotar providê ncias que se izerem necessá rias para garantir a correçã o dos procedimentos a ele relativos ou dele
decorrentes;
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11.18 Os candidatos que deixarem a sala de provas para ir ao banheiro poderã o ser revistados por detectores de metais na
entrada e na saıd
́ a. A revista pode, ainda, ser realizada a qualquer momento nas salas e nos corredores dos locais de
aplicaçã o das provas, na entrada e na saıd
́ a do local de realizaçã o da prova objetiva.
11.19 Medidas adicionais de segurança que visem o interesse coletivo poderã o ser aplicadas a qualquer momento pela
Organizaçã o do Concurso Pú blico, sem pré via comunicaçã o.
11.20 O candidato que precisar de comprovante de comparecimento, deverá solicitar à Coordenaçã o do Concurso Pú blico no
dia da Prova.
11.21 Integram este Edital os seguintes anexos:
a)
ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO;
b)
ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES;
c)
ANEXO III – DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS;
d)
ANEXO IV – CRONOGRAMA;
e)
ANEXO V – AUTO DECLARAÇÃO PPD;
11.22 Serã o armazenados pelo prazo mı́nimo de 180 (cento e oitenta) dias, em formato fıśico e em local apropriado, todos os
formulá rios de inscriçã o, folhas de respostas, folhas de frequê ncia e as demais planilhas de todos os candidatos, bem como
exemplares de todas as provas aplicadas no Concurso Pú blico, apó s esse perıo
́ do serã o incineradas. E será armazenado por 2
(dois) anos subsequentes, todos os arquivos em versã o digital.
11.23 O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicaçã o.
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente EDITAL DE
ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO que será publicado resumidamente na imprensa o icial e na totalidade nos sites
www.abconcursospublicos.org, https://abcp.listaeditais.com.br e a ixado no mural da CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
DOS PERDOES.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Bom Jesus dos Perdõ es, 17 de outubro de 2019.

EDSON DE SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Compreensã o e interpretaçã o de frases, palavras ou textos. Acentuaçã o grá ica. Ortogra ia. Encontros vocá licos. Sinais de
pontuaçã o. Classes de palavras: substantivo (gê nero, nú mero e grau), adjetivo (tipos, gê nero, nú mero e grau), artigo
(classi icaçã o). Separaçã o de sıĺabas. Tipos de frases. Uso do por que. Vıćios de linguagem.
LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO
Concordâ ncia verbal: identi icaçã o dos tempos e modos verbais, correspondê ncia de formas verbais, conjugaçã o verbal,
lexã o de verbos. Concordâ ncia Nominal; regê ncia nominal e verbal. Oraçã o: sujeito e predicado, posiçã o do sujeito e
predicado, concordâ ncia entre sujeito e predicado. Estrutura do sujeito: classi icaçã o do sujeito, casos de oraçã o sem sujeito;
dıǵrafos; substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, advé rbios: classi icaçã o e cargo; uso do por que; vıćios de linguagem;
Compreensã o e interpretaçã o de frases, palavras ou textos; Colocaçã o pronominal; classi icaçã o dos termos da oraçã o; Figura
de Linguagem; Morfologia; Uso da crase; Uso do por que; Objeto direto e Indireto.
LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR
A Comunicaçã o: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a construçã o dos sentidos; Coesã o e coerê ncia textuais;
Intertextualidade e polifonia; A Lın
́ gua: norma culta e variedades linguıśticas; dialetos e registros, gı́ria; Lı́ngua padrã o:
ortogra ia, acentuaçã o e pontuaçã o; Semâ ntica: denotaçã o e conotaçã o; iguras de linguagem; sinonım
́ ia, antonım
́ ia,
homonı́mia, parô nima; polissemia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formaçã o de palavras; classes de
palavras: lexõ es, cargo e valores semâ nticos, com ê nfase em verbos, pronomes, conjunçõ es e preposiçõ es; Sintaxe: Termos e
Oraçõ es coordenadas e subordinadas; concordâ ncia nominal e verbal; regê ncia nominal e verbal; crase; sintaxe de colocaçã o.
Sentido denotativo e conotativo ( igurado). Vıćios de linguagem
MATEMÁTICA – ENSINO FUNDAMENTAL COM PLETO
Porcentagem. Juros Simples. Interpretaçã o de grá icos. Nú meros e Numeral. Dobro. Triplo. Sistemas de numeraçã o Operaçõ es fundamentais com nú meros naturais. Adiçã o. Subtraçã o. Multiplicaçã o. Divisã o. Problemas envolvendo as quatros
operaçõ es. Regra de trê s simples.
MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO
Estruturas ló gicas, ló gica da argumentaçã o, Diagramas ló gicos. Nú meros inteiros: operaçõ es e propriedades. Nú meros
racionais, representaçã o fracioná ria e decimal: operaçõ es e propriedades. Razã o e proporçã o. Porcentagem. Regra de trê s
simples. Equaçã o de 1° grau. Sistema mé trico: medidas de tempo, comprimento, superfıćie e capacidade. Relaçã o entre
grandezas: tabelas e grá icos. Raciocın
́ io ló gico. Resoluçã o de situaçõ es problema. Estudo do triâ ngulo retâ ngulo; relaçõ es
mé tricas no triâ ngulo retâ ngulo; semelhança de triâ ngulos; relaçõ es trigonomé tricas (seno, cosseno e tangente); Teorema de
Pitá goras; Angulos; Geometria - Area, Volume e Perım
́ etro.
MATEMÁTICA – ENSINO SUPERIOR
Estruturas ló gicas, ló gica da argumentaçã o, Diagramas ló gicos. Nú meros relativos inteiros e fracioná rios, operaçõ es e suas
propriedades (adiçã o, subtraçã o, multiplicaçã o, divisã o, potenciaçã o e radiciaçã o); Mú ltiplos e divisores, má ximo divisor
comum e mın
́ imo mú ltiplo comum; Fraçõ es ordiná rias e decimais, nú meros decimais, propriedades e operaçõ es; Expressõ es
numé ricas; Equaçõ es do 1° e 2° graus; Sistemas de equaçõ es do 1° e 2° graus; Funçõ es do 1º e 2º grau; Estudo do triâ ngulo
retâ ngulo; relaçõ es mé tricas no triâ ngulo retâ ngulo; semelhança de triâ ngulos; relaçõ es trigonomé tricas (seno, cosseno e
tangente); Teorema de Pitá goras; Angulos; Geometria – Area, Volume e Perı́metro; Sistema de medidas de tempo, sistema
mé trico decimal; Nú meros e grandezas proporcionais, razõ es e proporçõ es; Regra de trê s simples e composta; Porcentagem;
Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Mé dia Aritmé tica simples e ponderada; Conjunto de Nú meros Reais e
Conjunto de Nú meros Racionais; Nú meros Primos. Problemas envolvendo os itens do programa proposto.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES– COMUM A TODOS CARGOS
Conhecimentos municipais, estaduais e nacionais sobre: polıt́ica, economia, geogra ia, sociedade, cultura e histó ria.
Atualidades relevantes sobre diversas á reas, tais como polıt́ica, economia, sociedade, educaçã o, segurança, tecnologia,
energia, relaçõ es internacionais, desenvolvimento sustentá vel, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculaçõ es
histó ricas. Fatos e notıćias locais, nacionais e internacionais sobre diversos assuntos veiculados nos meios de comunicaçã o de
massa, como jornais, revistas, rá dios, televisã o e internet.
FAXINEIRA
Limpeza e higienizaçã o de banheiros e á reas comuns. Armazenamento, cuidados de manuseio e destino do lixo. Lixo Orgâ nico
e Reciclagem. Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicaçã o. Recepçã o e armazenamento de materiais de limpeza. Controle
de estoque. Relató rio de pedidos. Prá ticas de conservaçã o para mobiliá rio. Equipamentos para a segurança e higiene.
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Simbologia dos produtos quım
́ icos e de perigo. Noçõ es de prevençã o de acidentes de trabalho . Zelo pelo patrimô nio pú blico.
Relacionamento humano no trabalho.
ATENDENTE LEGISLATIVO
Comunicaçã o; Elementos da comunicaçã o, emissor e receptor; Fraseologia adequada para o recepcionista. Redaçã o e
documentos o iciais: formas de tratamento, elaboraçã o, organizaçã o e expediçã o de documentos o iciais como relató rio,
ofıćio, memorando, aviso, ata, atestado, declaraçã o, despacho, portaria, requerimento, circular e etc. Classi icaçã o de
documentos e correspondê ncias. Organizaçã o administrativa da Câ mara municipal, qualidade no atendimento ao pú blico, a
imagem da instituiçã o, a imagem pro issional, sigilo e postura. Noçõ es de informá tica, pacote of ice, impressoras, scanners e
multifuncionais. Noçõ es de Informá tica: Windows versõ es 7, 8 e 10; Ediçã o de texto e planilhas (ambiente Microsoft Of ice Word, Excel e Outlook) versõ es 2010, 2013 e 365.
AGENTE DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E MULTIMÍDIA
Comunicaçã o dirigida. Pú blicos de uma instituiçã o. Marketing institucional. Planejamento de comunicaçã o organizacional.
Assessoria de Comunicaçã o: atribuiçõ es, estrutura e funcionamento. Webjornalismo. Conceitos sobre Marketing Tradicional e
Digital. Conceitos sobre Produçã o de Vıd
́ eos para Canais Digitais. Principais conceitos da publicidade e propaganda - teorias
atuais, tendê ncias (atendimento publicitá rio, plano de mıd
́ ia, produçã o grá ica e eletrô nica, planejamento de campanhas, etc.) .
Conhecimentos de aplicativos: processador de texto (Word), planilhas (Excel). Navegaç ã o Internet: pesquisa WEB, sites. Uso
de correio eletrô nico: caixa postal, mensagens (ler, apagar, escrever, anexar arquivos e extraçã o de có pias). Ortogra ia,
gramá tica, redaçã o o icial: formas de tratamento, tipos de discursos, correspondê ncia o icial, as caracterıśticas da linguagem
no jornalismo impresso. A linguagem da notıćia. Produçã o do texto noticioso. Prá tica de ediçã o: pauta, redaçã o, revisã o,
ilustraçõ es, ediçã o e diagramaçã o. Estrutura dos diversos meios de comunicaçã o: jornal, rá dio, televisã o, revista. Teorias da
Comunicaçã o. Direito autoral de publicaçã o de fotos e textos, ilustraçõ es e peças de comunicaçã o do meio eletrô nico. A
linguagem jornalıśtica: estrutura, texto, lide, sublide, tıt́ulo, entre tıt́ulo etc. Captaçã o da informaçã o: pauta, formas e
comportamento pro issional; Ediçã o de informaçõ es captadas; Té cnicas de entrevista. Caracterıśticas dos veıćulos de
comunicaçã o: jornal, revista, televisã o; agencias e mıd
́ ia eletrô nica/Internet. Assessoria de imprensa: conceitos,
relacionamento com a mıd
́ ia. Meios de divulgaçã o: entrevista coletiva, entrevista exclusiva, press release etc. Planejamento
grá ico: veıćulos impressos, diagramaçã o, projeto grá ico, conhecimento de softwares pró prios para ediçã o grá ica.
Comunicaçã o interna; comunicaçã o integrada interna externa. Direitos autorais: Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998;
AGENTE FINANCEIRO
Registro, controle e arquivo de documentos. Administraçã o pú blica municipal. Administraçã o de recursos humanos.
Apontamentos e cá lculos de folha de pagamentos. CLT – Consolidaçã o das Leis do Trabalho. Tipos de regime de contrataçã o.
Legislaçã o do Estagiá rio, Noçõ es do Regime Estatutá rio, Estagio probató rio, té cnicas de treinamento, Planejamento
orçamentá rio e estatıśtico de recursos humanos. Descriçã o de cargos e estudo de remuneraçã o. Mapeamentos de processos,
descriçõ es e avaliaçõ es de cargos. Administraçã o, treinamento, mediçõ es, elaboraçã o de indicadores. Noçõ es de direito
pú blico inanceiro. Administraçã o Pú blica: conceito, natureza e a ins. Princı́ pios bá sicos: legalidade, moralidade, inalidade e
publicidade. Atos o iciais. Arquivo e sua documentaçã o: organizaçã o de um arquivo; té cnicas e mé todos de arquivamento;
modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros informatizados; elabo raçã o de relató rios e registros.
Legislaçã o arquivıśtica. Classi icaçã o de documentos de arquivo. Tabela de temporalidade de documentos de arquivo.
Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. Preservaçã o e conservaçã o de documentos de arquiv o.
Triagem e eliminaçã o de documentos e processos. Digitalizaçã o de documentos. Rotinas das á reas administrativa e inanceira.
Lei de Licitaçõ es nº8.666/93. Lei de Finanças Pú blicas nº 4320/64. Noçõ es de Informá tica: Windows versõ es 7, 8 e 10; Ediçã o
de texto e planilhas (ambiente Microsoft Of ice - Word, Excel e Outlook) versõ es 2010, 2013 e 365.
CONTADOR
Poderes da Administraçã o Pú blica. Atributos e classi icaçã o dos atos administrativos. Serviços Pú blicos Fundamentos
té cnicos e acadê micos de contabilidade pú blica: conceito, campo de atuaçã o; bens pú blicos, entidades pú blicas, conceito e
classi icaçã o; orçamento: conceito, elaboraçã o e regime orçamentá rio; cré ditos adicionais: conceito e classi icaçã o; receitas e
despesas orçamentá rias; está gios e classi icaçã o; receitas e despesas extra orçamentá rias, variaçõ es patrimoniais
aumentativas e diminutivas – visã o PCASP; sistema de contas – visã o PCASP: conceito e classi icaçã o; demonstrativos
contá beis: balanço orçamentá rio, inanceiro e patrimonial, demonstrativo das variaçõ es patrimoniais e luxo de caixa;
contabilidade orçamentá ria, inanceira e patrimonial – visã o PCASP: despesas e receitas segundo as categorias econô micas;
classi icaçã o funcional programá tica: có digo e estrutura; programa de trabalho de governo (demonstrativo de funçõ es), LOA,
LDO, Lei orçamentá ria, orçamento -programa, programas e subprogramas por projetos e atividades; comparativo da receita
orçada com a arrecadada; comparativo da despesa autorizada com a realizada; demonstrativo do pass ivo circulante (restos a
pagar, consignaçõ es, dıv́idas a curto prazo); organizaçã o dos serviços de contabilidade pú blica; fó rmulas de escrituraçã o
contá bil; noçõ es de controle dos bens patrimoniais – visã o PCASP; noçõ es de controle interno; noçõ es de licitaçõ es e
contratos; Lei nº 8.666/93; Noçõ es da aplicaçã o da Lei de Responsabilidade Fiscal; conhecimentos bá sicos das Instruçõ es do
TCE- Tribunal de Contas do Estado de Sã o Paulo e sistema AUDESP/PCASP; noçõ es de operaçõ es de sistemas informatizados
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de contabilidade pú blica; conhecimento das legislaçõ es pertinentes, em especial Lei Federal 4.320/64, Portaria STN nº.
437/2012 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Pú blico; Normas brasileiras de contabilidade: contabilidade aplicada ao setor
pú blico; Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor - 7ª. Ediçã o. Noçõ es de Informá tica: Windows versõ es 7, 8 e 10; Ediçã o de
texto e planilhas (ambiente Microsoft Of ice - Word, Excel e Outlook) versõ es 2010, 2013 e 365.
PROCURADOR LEGISLATIVO
DIREITO CIVIL: Lei. E icá cia da lei. Aplicaçã o da lei no tempo e no espaço. Interpretaçã o da lei. Lei de Introduçã o à s normas do
Direito Brasileiro. Das Pessoas Naturais: Da Personalidade e Da Capacidade. Dos Direitos da Personalidade. Das Pessoas
Jurıd
́ icas. Do Domicıĺio. Dos Bens. Dos Fatos Jurıd
́ icos: Dos Negó cios Jurıd
́ icos. Dos Atos Jurıd
́ icos Lıćitos. Dos Atos Ilıćitos. Da
Prescriçã o e Da Decadê ncia. Do Direito das Obrigaçõ es. Dos Contratos em Geral. Das Vá rias Espé cies de Contrato. Dos Atos
Unilaterais. Da Responsabilidade Civil. Do Direito das Coisas: Da Posse. Dos Direitos Reais. Da Propriedade. Da Superfıćie. Das
Servidõ es. Do Usufruto. Do Uso. Da Habitaçã o. Do Direito do Promitente Comprador. Do Penhor. Da Hipoteca e Da Anticrese.
Do Direito de Famıĺia: Das Relaçõ es de Parentesco. Do Direito Patrimonial: Dos Alimentos. Do Bem de Famıĺia. Da Uniã o
Está vel. Do Direito Das Sucessõ es.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Có digo de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). Das Normas Processuais
Civis. Da Funçã o Jurisdicional. Dos Sujeitos do Processo. Dos Atos Processuais. Das Tutelas Provisó rias. Da Formaçã o, Da
Suspensã o e da Extinçã o do Processo. Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença. Do Processo de
Execuçã o. Dos Processos nos Tribunais e Dos Meios de Impugnaçã o das Decisõ es Judiciais. Da Execuçã o Fiscal. Da Exceçã o de
Pré -Executividade. Procedimentos Especiais: Mandado de Segurança, Açã o Popular, Açã o Civil Pú blica e Açã o de Improbidade
Administrativa.
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL: Princıp
́ ios do Direito Penal. Da aplicaçã o da lei penal. Do crime. Da imputabilidade
penal. Das penas: das espé cies de pena, da cominaçã o das penas; da aplicaçã o das penas; da suspensã o condicional da pena;
do livramento condicional; dos efeitos da condenaçã o; da reabilitaçã o. Dos crimes praticados por funcioná rio pú blico contra a
administraçã o em geral. Dos crimes praticados por particular contra a administraçã o geral. Dos crimes contra a
administraçã o da justiça. Dos crimes contra as inanças pú blicas. Princıp
́ ios gerais do direito processual penal. Interpretaçã o
da lei processual penal. Do inqué rito. Da açã o penal. Da açã o civil. Da jurisdiçã o e da competê ncia. Da prova e da sentença.
DIREITO DO TRABALHO: Dos princıp
́ ios e fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos constitucionais d os trabalhadores. Da
relaçã o de trabalho e da relaçã o de emprego. Dos sujeitos do contrato de trabalho. Do grupo econô mico. Do contrato
individual de trabalho. Da suspensã o e interrupçã o do contrato de trabalho. Da rescisã o do contrato de trabalho. Do avis o
pré vio. Da estabilidade e garantias provisó rias de emprego. Da duraçã o do trabalho. Do salá rio mın
́ imo. Das fé rias. Do salá rio
e da remuneraçã o. Do 13º salá rio. Do FGTS. Da prescriçã o e decadê ncia. Da segurança e medicina no trabalho. Da proteçã o ao
trabalho do menor. Da proteçã o ao trabalho da mulher. Do direito coletivo do trabalho. Do direito de greve. Das comissõ es de
Conciliaçã o Pré via. Da renú ncia e transaçã o.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Da Justiça do Trabalho: organizaçã o e competê ncia. Das Var as do Trabalho, dos
Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho: jurisdiçã o e competê ncia. Dos serviços auxiliares da
Justiça do Trabalho. Do Ministé rio Pú blico do Trabalho. Do processo judiciá rio do trabalho. Dos atos, termos e praz os
processuais. Da distribuiçã o. Das custas e emolumentos. Das partes e procuradores. Das nulidades. Das exceçõ es. Das
audiê ncias. Das provas. Dos dissıd
́ ios individuais. Do procedimento ordiná rio e sumarıśsimo. Dos procedimentos especiais:
inqué rito para apuraçã o de falta grave, açã o rescisó ria e mandado de segurança. Da sentença e da coisa julgada. Dos dissıd
́ ios
coletivos. Da execuçã o. Dos embargos à execuçã o. Da praça e leilã o; da arremataçã o; da remiçã o; das custas na execuçã o. Dos
recursos no processo do trabalho.
DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO FINANCEIRO: Normas gerais de Direito Financeiro. Receita Pú blica. Despesa Pú blica.
Orçamento (Lei 4.320/64). Lei de Responsabilidade Fiscal. Da Tributaçã o e Do Orçamento na Constituiçã o (art. 145 a 169 da
CF/88). Da Ordem Econô mica e Financeira (art. 170 a 192 da CF/88). Normas Gerais de Direito Tributá rio. Norma tributá ria:
vigê ncia, aplicaçã o, interpretaçã o e integraçã o. Tributo: conceito, natureza jurı́dica e espé cies. Obrigaçõ es tributá rias:
conceito, fato gerador sujeito ativo e passivo. Obrigaçã o principal e acessó ria. Cré dito tributá rio: conceito, natureza,
lançamento, revisã o, suspensã o, extinçã o e exclusã o. Responsabilidade tributá ria. O Sistema Tributá rio Nacional: tributos
federais, estaduais e municipais.
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituiçã o: conceito, classi icaçã o e princı́pios fundamentais. Da aplicabilidade e interpretaçã o
das normas constitucionais; vigê ncia e e icá cia das normas constitucionais. Controle de constitucionalidade: sistemas difuso e
concentrado; açã o direta de inconstitucionalidade; açã o declarató ria de constitucionalidade e arguiçã o de descumprimento
de preceito fundamental. Dos Princıp
́ ios Fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres
individuais e coletivos; dos direitos sociais; da nacionalidade; dos direitos polıt́icos; dos partidos polıt́icos. Da organizaçã o
polıt́ico-administrativa: das competê ncias da Uniã o, Estados e Municı́pios. Da Administraçã o Pú blica. Da organizaçã o dos
Poderes. Do Poder Executivo: das atribuiçõ es e responsabilidades do Presidente da Repú blica. Do Poder Legislativo: da
iscalizaçã o contá bil, inanceira e orçamentá ria. Do Poder Judiciá rio: disposiçõ es gerais; do Supremo Tribunal Federal; do
Conselho Nacional de Justiça: Organizaçã o e Competê ncia; do Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais Regionais Federais e
dos Juıźes Federais; do Conselho Superior da Justiça do Trabalho: Organizaçã o e Competê ncia; dos Tribunais e Juıźes do
Trabalho. Das funçõ es essenciais à Justiça: do Ministé rio Pú blico; da Advocacia Pú blica; da Advocacia e da Defensoria Pú blica.
Da Polıt́ica Urbana. Da Ordem Social.
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DIREITO ADMINISTRATIVO: Administraçã o pú blica: princıp
́ ios bá sicos. Poderes administrativos: poder hierá rquico; poder
disciplinar; poder regulamentar; poder de polıćia; uso e abuso do poder. Serviços Pú blicos: conceito e princıp
́ ios; delegaçã o:
concessã o, permissã o e autorizaçã o. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulaçã o, revogaçã o e convalidaçã o;
discricionariedade e vinculaçã o. Organizaçã o administrativa: administraçã o direta e indireta; centralizada e descentralizada;
autarquias, fundaçõ es, empresas pú blicas e sociedades de economia mista. ó rgã os pú blicos: conceito, natureza e classi icaçã o.
Servidores pú blicos: conceito, classi icaçã o, provimento, vacâ ncia, responsabilidade e regime previdenciá rio. Controle e
responsabilizaçã o da administraçã o: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo; Lei nº 8.666/1993
(Licitaçõ es e Contratos administrativos). Lei nº 10.520/2 002 (Pregã o). Contrato administrativo: caracterıśticas, formalizaçã o,
iscalizaçã o, alteraçã o, execuçã o, inexecuçã o, rescisã o. Aspectos orçamentá rios e inanceiros da execuçã o do contrato. Sançã o
administrativa. Equilı́brio econô mico- inanceiro. Garantia contratual. Prorrogaçã o do prazo de vigê ncia e de execuçã o. Bens
pú blicos. Controle da Administraçã o Pú blica. Intervençã o do Estado na Propriedade Privada: Competê ncia, caracterıśticas,
modalidade, procedimento.
-LEI ORGANICA MUNICIPAL
-REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES RESOLUÇAO 06/2006.
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ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES
FAXINEIRA
Conservaçã o dos instrumentos de trabalho. Limpeza e higienizaçã o em geral das instalaçõ es pú blicas; limpeza de pisos,
tapetes, mó veis e objetos diversos; limpeza de paredes, pisos, tetos, portas, rodapé s, luminá rias, vidraças e persianas; limp eza
de ralos, caixa de gordura, vasos e pias; higiene ambiental (instalaçõ es/ equipamentos e utensıĺios), limpeza de banheiro s e
salas, controle de estoque de produtos de limpeza e demais atribuiçõ es correlatas.
ATENDENTE LEGISLATIVO
Recepcionar e atender ao pú blico em geral e dar-lhes o devido encaminhamento; protocolo de documentos; recepcionar e
representar o Poder Legislativo em eventos e programaçõ es institucionais, receber e realizar chamadas telefô nicas internas e
externas, elaborar e atualizar a agenda telefô nica e demais atribuiçõ es correlatas.
AGENTE DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E MULTIMÍDIA
Acompanhamento das atividades parlamentares, sejam atos, sessõ es, comissõ es e outras, para redaçã o de notas para
publicaçã o no site e redes sociais, idealizaçã o e produçã o de vıd
́ eos informativos sobre os andamentos legislativos para redes
sociais, criaçã o e supervisã o de programas para o canal web da rá dio e tv legislativa, igualmente de spots e vinhetas de á udio
e vıd
́ eo com vereadores para que o debate legislativo possa ser compreendido pelo munıćipe, idealizaçã o e supervisã o de
publicaçõ es de conteú dos de cidadania da Câ mara Municipal, seja difusã o dos canais de comunicaçã o, campanhas pú blicas e
campanhas de esclarecimento sobre as atividades legislativas, gestã o de editoria e programaçã o de publicaçõ es nas redes
sociais, controle de audiê ncia dos meios de comunicaçã o da câ mara municipal, atividades de comunicaçã o interna,
gerenciamento de canal de whatsapp, assessoria de imprensa, supervisã o de eventos de debates e de interesse pú blico a
serem realizados dentro do legislativo; operaçã o dos equipamentos de á udio e vıd
́ eo em todos os e ventos do Poder
Legislativo; Desempenhar outras atribuiçõ es correlatas que lhe forem delegadas pela Presidê ncia, ou Diretor Legislativo.
AGENTE FINANCEIRO
Ter sob sua responsabilidade a tesouraria, emissã o de cheques, executar o controle da conta bancá ria , elaborar o Boletim
Diá rio de Caixa, efetuar a aplicaçã o de recursos disponıv́eis no mercado inanceiro, efetuar todos os pagamentos de despesas,
controle de registro de ponto diá rio, fé rias, folha de pagamento, recolhimento dos encargos previdenciá rios, t rabalhistas,
licitaçõ es, compras, controle de material e patrimô nio, almoxarifado, manter em arquivo os documentos correspondentes as
atribuiçõ es do cargo e demais atribuiçõ es correlatas.
CONTADOR
Execuçã o contá bil das contas do Poder Legislativo, responsabilizando-se pela elaboraçã o da prestaçã o de contas de cada
exercıćio e balancetes mensais, elaboraçã o de empenhos e outros documentos contá beis; assessoramento à Comissã o de
Finanças e Contabilidade; atender todas as fases da Audesp, manter em arquivo o s documentos correspondentes as
atribuiçõ es do cargo e demais atribuiçõ es correlatas.
PROCURADOR LEGISLATIVO
Minutar e analisar contratos, termos de compromisso e de responsabilidade, editais e demais atos licitató rios em que for
parte a Câ mara Municipal assistindo e elaborando pareceres nos termos do disposto no artigo 38, pará grafo ú nico da lei
8.666/93; assessorar e instruir procedimentos disciplinares e sindicâ ncias; elaborar pareceres e manifestaçõ es jurıd
́ icas em
processos administrativos internos ou externos interpretando as normas legais visando esclarecer inclusive os diretos e
deveres dos servidores; elaborar estudos e pareceres para as divisõ es administrativas da Câ mara Municipal, sempre que
solicitado, sobre as questõ es procedimentais, inanceiras, controle interno, recursos humanos e outras que se izerem,
necessá rias; atuar judicial e administrativamente na defesa dos interesses e prerrogativas da Câ mara Municipal de Bom Jesus
dos Perdõ es independentemente de pré via solicitaçã o e autorizaçã o quando a inalidade for evitar a malversaçã o de recursos
pú blicos no â mbito da Câ mara Municipal de Bom Jesus dos Perdõ es; atuar em juıźo na defesa do Poder Legislativo, judicial ou
extrajudicialmente, acompanhando o processo, redigir petiçõ es e executar demais funçõ es ligadas à sua á rea que requeiram a
atuaçã o jurıd
́ ica, por determinaçã o da Mesa Diretora em que estiverem presentes interesses do Poder Legislativo; atuar
judicial e administrativamente na defesa dos interesses e prerrogativas mediante pré via solic itaçã o e autorizaçã o da Mesa, na
defesa judicial dos Vereadores no tocante aos atos praticados no exercıćio de suas prerrogativas; amparar juridicamente o
Poder Legislativo nas defesas a serem realizadas junto ao TCE; manter a Presidê ncia da Câ mara Municip al, Mesa Diretora e
Setores Administrativos informados sobre os processos em andamento, providê ncias adotadas e despachos proferidos;
estudar processos de aquisiçã o, transferê ncia ou alienaçã o de bens, em que for interessado o Poder Legislativo, examinando
toda a documentaçã o concernente à transaçã o; acompanhar os processos de realizaçã o de concurso pú blico; planejar
anualmente suas atividades, e emitir relató rio anual de atividades desenvolvidas; assistir na revisã o, atualizar e consolidar
toda a legislaçã o municipal, observando as normas federais e estaduais que possam ter implicaçõ es na legislaçã o local, na
medida que forem sendo expedidas e providenciar a adaptaçã o desta; Desenvolver estudos jurı́dicos e manter os arquivos de
jurisprudê ncia e biblioteca atualizados, inclusive na forma eletrô nica, em prol dos trabalhos administrativos da Câ mara; zelar
pelo cumprimento da Lei Orgâ nica e do Regimento Interno; emitir parecer té cnico sobre os projetos de leis e demais serviços
a ins; manter em arquivo os documentos correspondentes as atribuiçõ es do cargo e exercer outras atividades correlatas.
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ANEXO III – DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS
FAXINEIRA, ATENDENTE LEGISLATIVO, AGENTE DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E MULTIMÍDIA, AGENTE FINANCEIRO e
CONTADOR.
Nº de
Pontuação por
Matéria
Nº de Questões
Pontuação total
Alternativas
questão
LINGUA PORTUGUESA
04
10
0,2
2,0
MATEMATICA
04
5
0,2
1,0
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
04
5
0,2
1,0
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
04
20
0,3
6,0
Total
40 questões
10 pontos

PROCURADOR JURÍDICO
Matéria
LINGUA PORTUGUESA
MATEMATICA
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Total

Nº de
Alternativas
04
04
04
04
-

Nº de Questões
10
5
5
40
60 questões

Pontuação por
questão
0,1
0,1
0,1
0,2
-

Pontuação total
1,0
0,5
0,5
8,0
10 pontos
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ANEXO IV – CRONOGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES / SP
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019

ITEM

ATIVIDADE

DATA

1
2
3
4

Publicaçã o do Edital de Abertura
Inıćio das Inscriçõ es
Lista de isençõ es deferidas e indeferidas
Té rmino das Inscriçõ es

17/10/2019
17/10/2019
25/10/2019
11/11/2019

5

Divulgaçã o da Lista Provisó ria de inscriçõ es deferidas na CAMARA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DOS PERDOES e no endereço eletrô nico https://abcp.listaeditais.com.br

13/11/2019

6

7
8
9
10
11

Divulgaçã o da Lista de PPD – Pessoas Portadoras de De iciê ncias Deferidas na
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES e no endereço eletrô nico
https://abcp.listaeditais.com.br
Divulgaçã o da lista de Homologaçã o das Inscriçõ es Deferidas e Convocaçã o para a
Prova Objetiva com locais e horá rios no quadro de avisos da CAMARA MUNICIPAL
DE
BOM
JESUS
DOS
PERDOES
e
no
endereço
eletrô nico
https://abcp.listaeditais.com.br
Realização das Provas Objetivas (data prevista)
Divulgaçã o dos Gabaritos O iciais das Provas Objetivas no quadro de avisos da
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES e no endereço eletrô nico
https://abcp.listaeditais.com.br
Divulgaçã o das Listas Provisó rias de Classi icaçã o Geral e de Classi icaçã o Especial
(de icientes)
Divulgaçã o das Listas de Classi icaçã o Geral e de Classi icaçã o Especial (de icientes)
contendo os Resultados Finais para ins de Homologaçã o e homologaçã o

13/11/2019

19/11/2019
24/11/2019
25/11/2019
29/11/2019
06/12/2019

OBS: Este cronograma é previsto, podendo sofrer alterações de datas a critério da Organizadora do Concurso Público e da Câmara,
cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações o iciais.
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ANEXO V
AUTO DECLARAÇÃO PPD
(para Pessoas Portadores de De iciência)
Eu,_________________________________________________________________,
nacionalidade

________________________,

nascido

em

_________________________________________________________,

estado

____/____/______,

abaixo
no

assinado,

de

municıp
́ io

de

_______________________,

_________________________________________________________________________________________________

ilho

de

e

de

_________________________________________________________, estado civil _________________, residente e domiciliado
à

________________________________________________________________________

_____________________________________________________ CEP nº ________________, portador da cé dula de identidade
nº ___________________, expedida em ___/___/____, ó rgã o expedidor ____________, CPF nº ___________________,
inscrito para a funçã o de _________________________, com nú mero de inscriçã o_________________, declaro, sob
as penas da lei, que sou portador de de iciê ncia e me enquadro na CID_______________________.

(___) Sou de iciente mas NÃO necessito de condição especial para realização da Prova Objetiva.
(___) Sou de iciente e necessito de condição especial para realização da Prova Objetiva. Necessito de
________________________________________________________________________________________________________________ conforme laudo
médico.

Bom Jesus dos Perdõ es, ____ de _______________ de 2019.

______________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
(RECONHECER FIRMA)

OBS: Esta solicitação deve ser anexada ao sistema juntamente com o Laudo Médico original ou cópia autenticada até o último dia de inscrição.
Devendo ainda ser entregues ao iscal de sala do dia da prova objetiva conforme detalhamento do item 6.4 do Edital de Abertura.
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A CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS
PERDÕES, ESTADO DE SÃO PAULO no uso de
suas atribuições legais torna público a abertura de
inscrições e estabelece normas para a realização
do Concurso Público com intuito de preencher as
vagas disponíveis, conforme disposição legal,
com fundamentação legal no artigo 37, inciso II,
da Constituição Federal a ser regido pelo Estatuto
dos Funcionários Públicos do município de Bom
Jesus dos Perdões, tendo em vista as
disposições contidas na Lei 1500/1999, Lei
Orgânica do Município, Leis Municipais e demais
legislações pertinentes, de acordo com as
seguintes disposições deste Edital.
As funções, vagas, salário base, jornada semanal
de trabalho, pré-requisitos, tipo de prova e valor
da taxa de inscrição são os estabelecidos na
tabela que segue:

As inscrições serão realizadas no site da
Associação Brasileira de Concursos Públicos –
ABCP a partir das 00h01 do dia 17/10/2019 até
12h00 do dia 11/11/2019. Para realização da
inscrição online o candidato deverá acessar o site
https://abcp.listaeditais.com.br no período de
inscrição, imprimir o boleto e realizar o
pagamento até o dia 11/11/2019. Não serão
enviados boletos por e-mail, correspondência ou
qualquer outro meio que não citado no item
anterior; O pagamento do boleto poderá ser
efetuado em qualquer agência bancária, internet
banking ou casas lotéricas, até a data de
vencimento estipulada no boleto bancário.
E para que chegue ao conhecimento de todos e
que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar
o p r e s e n t e E D I TA L D E A B E RT U R A D O
CONCURSO PÚBLICO que será publicado
resumidamente na imprensa oﬁcial e na
t o t a l i d a d e
n o s
s i t e s
www.abconcursospublicos.org,
https://abcp.listaeditais.com.br e aﬁxado no mural
da CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS
PERDÕES.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Bom Jesus dos Perdões,
17 de outubro de 2019.
EDSON DE SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE BOM JESUS DOS PERDÕES
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