PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA – SP
Praça Antônio Levino, nº 470 – centro – CEP 15.495-000 – Riolândia – SP
Fone ( 17 ) 38019020

CONVOCAÇÃO
Considerando a decisão da Comissão Especial de Concurso Público do Município de Riolândia de
reaplicar as provas para todos os cargos, CONVOCAMOS todos os INSCRITOS para realização da prova
na data de 10/04/2016, na EMEB “Prefeito Ruy Malachias Ferreira", localizada na avenida 13, nº
726, na cidade de Riolândia-SP.
Os Inscritos que não tem interesse em realizar a prova poderão solicitar a devolução do valor da inscrição
junta a Prefeitura Municipal de Riolândia até o dia 21/03/2016, por meio de requisição escrita
devidamente protocolada.
O edital do CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 passa a viger com as seguintes alterações pontuais:
4. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS
4.1 - O Concurso Público será de Provas Objetivas (escrita) – Eliminatória e Classificatória com valoração de títulos e
Prática - Eliminatória e Classificatória, quando for exigido.
4.2 - A duração da prova será de 3h (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
4.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de caneta azul ou
preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:
- Cédula de Identidade - RG;
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
- Passaporte

- - Os portões serão fechados as 8:30h para as provas da manhã e 13:30hs para os cargos da tarde.
4.4 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha, na forma
estabelecida no presente Edital.
4.5 - Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do concurso: qualquer espécie de consultas bibliográficas,
comunicação com outros candidatos, utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo,
agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro
receptor ou transmissor de mensagens, bem como ouso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios
similares.
4.5.1- Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão guardados em sacos plásticos
fornecidos pela SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, lacrados e colocados embaixo da cadeira onde o candidato
irá sentar-se. Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do
candidato. Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na sala de provas
portando qualquer dos pertences acima será excluído do concurso.
4.6 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, ausentar-se sem
autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela Coordenação do Concurso.
4.7 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto para o início das
mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e respectiva folha de respostas.
Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham
mais de uma alternativa assinalada.
4.8 - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o envelope contendo o caderno
de provas, cartão de resposta, lista de chamada e a lista de ocorrência, sendo liberados quando todos as tiverem concluído.

5. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
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CARGO PÚBLICO
1 – Arquiteto
2 – Comunicador Social
3 – Contador
4 – Engenheiro Civil
5 – Médico Plantonista Pediatra
6 – Médico Plantonista Clínico Geral
7 - Turismólogo

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Nº
PROVA
DISCIPLINA
QUESTÕES
TABELA A
Língua
10
Portuguesa
Objetiva

Conhecimentos
Específicos e
Conhecimentos
Gerais

VALOR POR
QUESTÃO

PESO
TOTAL

3,0

30

3,5

70

3,0

30,0

3,0

30,0

4,0

40,0

20

ENSINO MÉDIO COMPLETO
TABELA B
Língua
10
1 - Auxiliar Administrativo*
Portuguesa
2 - Auxiliar de Saúde
Objetiva
Matemática
10
3 - Técnico de Enfermagem
Conhecimentos
4 - Técnico em Edificações
10
Específicos
Conhecimentos
Auxiliar Administrativo
Prática
de Informática
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
TABELA C
Língua
10
Portuguesa
Objetiva
Matemática
10
1 – Motorista*
Conhecimentos
10
Específicos
Conhecimentos
Prática
práticos da área
ENSINO ALFABETIZADO
TABELA D
Língua
10
Portuguesa
Objetiva
Matemática
10
1 - Trabalhador Braçal (Masculino)*
Conhecimentos
10
Específicos
Conhecimentos
Prática
práticos da área
Obs.: (*) com provas práticas
5.1 - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média.

-0-

100,0

3,0

30,0

3,0

30,0

4,0

40,0

-0-

100

3,0

30,0

3,0

30,0

4,0

40,0

-0-

100

6. DAS MATÉRIAS
6.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo II do Edital.
7. DOS TÍTULOS
7.1 - Serão considerados os seguintes Títulos:
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR
Doutorado 05 (cinco) pontos - máximo um título.
Mestrado 03 (três) pontos - máximo um título.
Pós-Graduação latu sensu 02 (dois) ponto - máximos dois títulos, sendo o valor de 1,0 (um) ponto cada título.
7.2 - Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo assinatura e identificação
do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão total do curso e aprovação e entrega do TCC – Trabalho
de Conclusão de Curso.
7.3 - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “10 (dez) pontos”.
7.4 - Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação final.
7.5 - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.
7.6 - Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o encerramento das mesmas, em
salas especialmente designadas, CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA DE EVENTUAIS TÍTULOS que
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possuam, conforme o item 7.1 do presente Edital. Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, fora do
dia e horário acima determinados e estes deverão ser apresentados e entregues em envelope identificado com nome, emprego
público e número de inscrição do candidato, que após conferência, será fechado, emitindo-se comprovante de recebimento.
7.7 - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser autenticadas em
cartório.
7.8 - Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do candidato que não
os apresentar no dia e horário determinado.
7.9 - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados se o candidato obtiver a
nota mínima para aprovação na prova objetiva.
7.10 - Os títulos entregues serão inutilizados depois de decorrido o prazo de 90 dias corridos, contado da data da divulgação
oficial do resultado final do Concurso.
7.11 - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito. Quando o título
apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá ser apresentada, sob pena de ser considerado pré-requisito
e não título.
8. DAS NORMAS
8.1 - LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 10 de abril de 2016, EMEB “Prefeito Ruy Malachias
Ferreira", localizada na avenida 13, nº 726, na cidade de Riolândia-SP.

DÁS 9:00hs às 12:00hs para os cargos de:
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Saúde
Técnico de Enfermagem
Técnico em Edificações
DÁS 14:00hs às 17:00hs para os cargos de:
Arquiteto
Comunicador Social
Contador
Engenheiro Civil
Médico Plantonista Clinico Geral
Médico Plantonista Pediatra
Turismólogo
Motorista
Trabalhador Braçal (Masculino)
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1 – Arquiteto
2 – Comunicador Social
3 – Contador
4 – Engenheiro Civil
5 – Médico Plantonista Pediatra
6 – Médico Plantonista Clínico Geral
7 – Turismólogo
8 - Auxiliar Administrativo
9 - Auxiliar de Saúde
10 - Técnico de Enfermagem
11 - Técnico em Edificações
12 – Motorista
13 - Trabalhador Braçal (Masculino)
OBS.: OS CANDIDATOS DEVERÃO COMPARECER 1 (UMA) HORA ANTES DO HORÁRIO
MARCADO PARA O INÍCIO DAS PROVAS, POIS, AS 8H30MIN. OS PORTÕES SERÃO FECHADOS
NO PERIODO DA MANHÃ E ÁS 13h:30min NO PERIODO DA TARDE, NÃO SENDO PERMITIDA
A ENTRADA DE CANDIDATOS RETARDATÁRIOS.
8.1.1- Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a SAWABONA
CONCURSOS E CAPACITAÇÃO e a Prefeitura poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a
aplicação das provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações
oficiais e alterações pertinentes no site www.sawabonaconcursos.com.br.
8.2 - Será disponibilizado no site www.sawabonaconcursos.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, aviso
de convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, apenas informativo.
8.3 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro
candidato, nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao
Coordenador do Concurso Público designado pela SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO e aos Fiscais,
o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado
inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução
individual e correta das provas.
8.4 - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar uma
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança.
8.5 - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos
deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, pois, as 8h30min os portões
serão fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.
8.6 - É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados nos quadros de aviso da Prefeitura, devendo, ainda,
manter atualizado seu endereço.
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 - Em todas as fases, na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência
os seguintes:
a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, dando-se
preferência ao de idade mais elevada;
b) maior idade.
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9.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará
por meio de quem fizer maior nota na prova específica.
10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
10.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e
classificatório.
10.2 - A nota da prova objetiva será obtida pela multiplicação da quantidade de acertos pelo peso da questão,
conforme item 5.
10.3 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos.
10.4 - O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do
Concurso Público.
11 - DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
11.5 - A prova prática tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e a Agilidade através de avaliação do
desenvolvimento de tarefas propostas dentro das atribuições inerentes ao emprego público.
11.5.1 - A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.
11.5.2 - A Agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas,
sendo estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital.
11.5.3 - A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a
"Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de “0”
(zero) a “50” (cinquenta) pontos.
11.5.4 - A convocação acontecerá oportunamente em turmas, e o local, data e horários serão preestabelecidos no ato da
convocação, por meio da publicação nos endereços eletrônicos www.sawabonaconcursos@gmail.com e no quadro de Aviso das
Prefeituras e jornais locais.
11.5.5 - O candidato deverá chegar ao local da prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos do horário estabelecido para seu início, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum.
11.5.6 - Somente será admitido ao local da prova o candidato que estiver munido de documento de Carteira Nacional de
Habilitação CNH “D” ou superior, dentro do prazo de validade, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato), quando houver
a exigência na CNH.
11.5.7 - A Prova Prática constituirá de:
Exame de direção veicular:
O exame será composto das seguintes etapas:
- Estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis;
- Conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural.
A delimitação da vaga balizada para o Exame Prático de Direção Veicular deverá atender as seguintes especificações, por tipo
de veículo utilizado:
- Comprimento total do veículo, acrescido de mais 40% (quarenta por cento);
- Largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento). O tempo para o estacionamento:
- Para a categorias "D" específica: de três a seis minutos;
A) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Conhecimento prático e destreza na execução das atividades;
Habilidade no desenvolvimento das atividades comuns à função; Agilidade na execução das atividades;
Raciocínio lógico e de percepção.
B) PONTUAÇÃO
A pontuação terá escala de 0 (zero) a 100 (cem), admitindo-se notas inteiras. Em função da pontuação negativa por faltas
cometidas durante todas as etapas do exame, será atribuído a seguinte escala de pontos:
- uma falta eliminatória: 40 (quarenta) pontos negativos;
- uma falta grave: 20 (vinte) pontos negativos;
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- uma falta média: 10 (dez) pontos negativos;
- uma falta leve: 05 (cinco) ponto negativo.
Classificação das Faltas Eliminatórias:
- desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória;
- avançar sobre o meio fio;
- não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido;
- avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga;
- transitar em contramão de direção;
- não completar a realização de todas as etapas do exame;
- avançar a via preferencial;
- provocar acidente durante a realização do exame;
- exceder a velocidade regulamentada para a via;
- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. Faltas Graves:
- desobedecer à sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito;
- não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção;
- não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda
quando o pedestre não tenha concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo;
- não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente;
- não usar devidamente o cinto de segurança;
- perder o controle da direção do veículo em movimento;
- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave.
Faltas Médias:
- executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre;
- trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima;
- interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova;
- fazer conversão incorretamente;
- usar buzina sem necessidade ou em local proibido;
- desengrenar o veículo nos declives;
- colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias;
- usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens;
- entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro;
- engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso;
- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.
Faltas Leves:
- provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;
- ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor;
- não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;
- apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
- utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo;
- dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada;
- tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro;
- cometer qualquer outra infração de natureza leve

11.5.8 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova
prática
11.5.9 - Serão convocados para prova prática, os candidatos que obtiverem as 15 maiores notas na classificação da
prova objetiva; os candidatos empatados com 15º também serão convocados.
12. DO RESULTADO FINAL
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12.1- O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, classificatória e
eliminatória, somados os títulos.
12.2 – O resultado final para as provas que forem exigidas a prova prática será usada a seguinte formula:
𝑵𝑭 =

𝑵𝑷𝑶 + 𝑵𝑷𝑷
𝟐

ONDE:
NF = Nota Final
NPO = Nota da Prova Objetiva
NPP = Nota da Prova Prática ou Psicológica
13. DOS RECURSOS
13.1 - Para recorrer o candidato deverá:
- acessar o site www.sawabonaconcursos.com.br ;
- em seguida clicar em CONCURSOS EM ANDAMENTO e buscar a cidade para qual se inscreveu;
- fazer o download do EDITAL, preencher o formulário de recurso que se encontra na página 19 e entregá-lo na
Prefeitura Municipal de Riolândia;
- na sequências receber seu protocolo e aguardar a resposta.
13.1.1- Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação oficial, excluindo-se
o dia da divulgação para efeito da contagem do prazo:
a) da homologação das inscrições;
b) dos gabaritos; (divulgação no site);
c) do resultado do concurso em todas as suas fases.
d) a empresa realizadora do concurso disponibilizará, em momento posterior à realização da prova, um exemplar
de cada prova à Comissão Organizadora do Concurso, que por sua vez, deverá permitir vistas em suas dependências
a qualquer interessado com dúvidas ou ainda com a finalidade de interpor recurso pelo prazo disposto no edital.
13.1.2- Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax.
13.2- Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo gabarito,
com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. Caberá à SAWABONA
CONCURSOS E CAPACITAÇÃO decidir sobre a anulação de questões julgadas irregulares.
13.2.1- Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão atribuídos a
todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
13.3 - Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de
questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.
13.4 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A
Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso
adicional pelo mesmo motivo.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do
Concurso Público, estabelecidos no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.
14.2 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos de correntes da
inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.
14.3 - A SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, bem como o órgão realizador do presente certame
não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.
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14.4 - O gabarito oficial será disponibilizado no site www.sawabonaconcursos.com.br, entre às 13h e às 18h
contados até 72hs data da aplicação da prova e permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias.
14.5 - Após 90 (noventa) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de respostas
serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos.
14.6 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador e
também informar ao Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal da Prefeitura de Riolândia/SP,
após o resultado final.
14.7 - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração.
14.8- A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação,
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas disponibilizadas no presente
edital, os aprovados e classificados além desse número poderão ser convocados para vagas pré-existentes na data
deste edital, as que vagarem e as que eventualmente forem criadas dentro do prazo de validade do presente concurso.
14.9 - EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS
Consistirá na avaliação das condições físicas e psicológicas indispensáveis para o exercício das funções inerentes ao
emprego público, postulado pelo candidato, consistente em:a) Exames médicos laboratoriais e ambulatoriais; Hemograma Completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO,
TGP, Colesterol T e F, Triglicérides, GamaGT, Urina I, PPF- 1 amostra, RX Tórax PA/Perfil com laudo, RX
Coluna Cervical, Torácica e Lombar com laudo,RX Ombros PA/Perfil, ECG e Audiometria.
b) Avaliação psicológica abrangendo: atenção, capacidade de organização, produtividade, relacionamento
interpessoal e ritmo de trabalho;
c) Avaliação Cinésio Funcional: inspeção estática e dinâmica de membros superiores, inferiores e coluna vertebral
que será realizada por Fisioterapeuta contendo: avaliação postural, questionário do estado de saúde, testes de força
muscular, resistência e capacidade de movimento;
d) Avaliação médica em conjunto com os laudos técnicos e exames.
14.10 - Após avaliações e pareceres médicos conclusivos, considerado o convocado APTO ao exercício de suas
funções, poderão iniciar suas atividades
14.11 - Nos termos do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20,
de04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários e proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de
acumulação remunerada, expressamente previstas pela Lei Maior.
14.12 - Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da
SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, relação de parentesco disciplinada nos artigos 1.591 a 1.595 do
Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado
posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas
e judiciais cabíveis.
14.13 - Não obstante as penalidades cabíveis, a SAWABONA CONCURSOS CAPACITAÇÃO poderá, a qualquer
tempo, anular a inscrição ou a prova do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades
na prova.
14.14 - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura por meio de Comissão
Fiscalizadora especialmente constituída pelo Decreto nº 2287/2014 e SAWABONA CONCURSOS E
CAPACITAÇÃO.
14.15 - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.

Riolândia – SP, 18 de fevereiro de 2016.
JOAQUIM ROBERTO MEGA
Prefeito municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA – SP
Praça Antônio Levino, nº 470 – centro – CEP 15.495-000 – Riolândia – SP
Fone ( 17 ) 38019020

PREVISÃO DE CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO
Data Provável Prova Objetiva para todos os Cargos
Divulgação do Gabarito Preliminar (até 72hs após aplicação da prova) a partir das 18 horas
Recurso contra o Gabarito
Divulgação Nota da Prova Objetiva para (Aux. Administrativo, Motorista e Trabalhador Braçal)
Data Provável da Prova Prática (Aux. Administrativo, Motorista e Trabalhador Braçal).
Divulgação da Classificação para todos os Cargos
Recurso Contra a Classificação.
Classificação Final
Homologação Final

DATA
10/04/2015
13/04/2015
14 e 15/04/2016
19/04/2016
24/04/2016
26/04/2016
28 e 29/04/2016
03/05/2016
06/05/2016

O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das atividades inerentes ao Concurso Público, podendo as
datas sofrer alterações segundo as necessidades da Prefeitura Municipal de Riolândia e a Empresa Sawabona Concursos e
Capacitação.
Qualquer alteração no presente cronograma será divulgada nos sites www.sawabonaconcursos.com.br e na Prefeitura Municipal
de Riolândia - SP.
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