PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL 4-01/2018 - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
RE-RATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Guariba/SP, COMUNICA A RE-RATIFICAÇÃO DO EDITAL DE
ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018, conforme segue:
a) Fica criado o item 2.1.1, no item 2.1, conforme segue:

Item 2.1. ...
2.1.1 – TAXA DE INSCRIÇÃO
FORMAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO
ENSINO SUPERIOR

TAXA
R$ 25,00
R$ 35,00
R$ 55,00

b) Fica alterado o item 11.2, conforme segue:

“Item 11.2 - A prova prática será aplicada aos candidatos com as 25 melhores notas, superiores a 50 pontos,

inclusive os candidatos com empate de notas, dos empregos públicos de Oficial de Manutenção – Encanador,
Pedreiro, Eletricista, Motorista Socorrista e Operador de Máquinas”.
c) Fica alterado o conteúdo programático para o emprego público de Inspetor de Alunos, no que diz respeito
às questões de conhecimentos específicos, conforme segue:
“INSPETOR DE ALUNOS ...
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos técnicos de primeiros socorros; Noções básicas de
trânsito; Noções básicas de alimentação; Noções sobre higiene e saúde infantil, Noções básicas de preservação da
natureza; Doenças comuns e contagiosas e sua prevenção; Noções básicas do comportamento como servidor
público; Noções de Segurança na escola, na casa e nos passeios; Noções sobre desenvolvimento geral da criança:
motor, social, emocional e intelectual; Noções de relacionamento com o público em especial pais e servidores;
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n°.8.069, de 13 de Julho de 1990; Legislação, com embasamento legal
nas Leis Federais 8069/90, 9394/96; Deliberação CEE 68/07, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da
CF/88. Constituição Federal.”
d) Fica incluído no conteúdo programático para os empregos públicos de Oficial de Manutenção Encanador, Eletricista e Pedreiro, com relação à realização da prova prática, o que segue:

“OFICIAL DE MANUTENÇÃO – ENCANADOR / ELETRICISTA / PEDREIRO
PROVA PRÁTICA - A aplicação e a avaliação da prova prática busca aferir a capacidade de adequação

funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á
na execução de tarefas, previamente elaboradas pelo Examinador, a serem realizadas individualmente pelo
candidato com a avaliação por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições dos cargos. Observar as
orientações do Item 11do Edital.”
Guariba/SP, 18 de Abril de 2018.
FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito Municipal

