EDITAL 02 - 01/2018 - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 02-01/2018
A Câmara Municipal de Itapira/SP, COMUNICA A RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01 - 001/2018, no que
diz respeito aos seguintes itens, em atendimento aos apontamentos do TCE conforme segue:
ONDE SE LÊ:
Item 1.2–Quadro de Cargos - Carga Horária - Referências - Vencimentos – Requisitos mínimos exigido em lei.

Descrição

VAGA

Procurador
Jurídico

01

Descrição

VAGA

Auxiliar de
Serviços
Gerais

01

01 – ENSINO SUPERIOR COMPLETO
C/H
VENC.
REQUISITO MÍNIMO EXIGIDO
SEMANAL
R$
POR LEI
Nível Superior Completo – Bacharel
40 hs
4.367,30 em Ciências Jurídicas e inscrição na
OAB.
03 – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
C/H
VENC.
REQUISITO MÍNIMO EXIGIDO
SEMANAL
R$
POR LEI
40 hs

1.531,93

PROVA
Objetiva,
Dissertativa e
Títulos

Ensino Fundamental Completo

PROVA
Objetiva
e Prática

Item 2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente, via internet, no site www.sawabonaconcursos.com.br, no
período de 02/07/2018 a 23 de julho de 2018, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma:
d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em
CONCORDO DE EFETIVAR INSCRIÇÃO.
Item 2.2 - São condições para a inscrição:
2.2.2 - Ter até a data da inscrição, idade mínima de 18 anos, gozar de boa saúde física e mental, estar em gozo
dos direitos políticos e civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.
Item 4.2.1 – A duração das provas para Procurador Jurídico será de 4h (Quatro horas) incluído as questões
dissertativas.
Item 5. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
CARGO PÚBLICO PROVA
DISCIPLINA
Nº QUESTÕES
VALOR QUESTÃO
TABELA A – ENSINO SUPERIOR COMPLETO
L. Portuguesa
10
2,0
Objetiva
Procurador Jurídico
C. Específico
20
4,0
Dissertativa

TOTAL
20,0
80,0
100

Item 11.8 – A prova de Motorista será avaliada como segue:
a) Para os candidatos ao cargo de Motorista, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo
examinador, a prova prática constará de condução de veículo automotivo, compatível com a categoria exigida,
em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato,
segundo as atribuições do cargo; os critérios de avaliação serão cobrados conforme a Resolução nº 168/2004 do
CONTRAN. As faltas cometidas durante a avaliação do candidato serão descontadas na proporção de sua
natureza: grave (até 30 pontos), média (até 15 pontos), leve (até 8 pontos). No caso de ocorrência de falta
eliminatória, será atribuída ao candidato nota 0 (zero);
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(Verificar composição das provas no presente edital)
TABELA A – ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CARGO PÚBLICO: PROCURADOR JURÍDICO
➢PROCURADOR JURÍDICO

DISSERTATIVA
Direito Administrativo/Constitucional
PREVISÃO DE CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO
Publicação do Edital
Inscrições
Homologação das Inscrições
Recurso - Homologação das Inscrições

DATA
29/06/2018
02/07 a 23/07/2018
27/07/2018
30 e 31/07/2018

LEIA-SE:
Item 1.2–Quadro de Cargos - Carga Horária - Referências - Vencimentos – Requisitos mínimos exigido em lei.
Descrição
Procurador
Jurídico

Descrição
Auxiliar de
Serviços Gerais

01 – ENSINO SUPERIOR COMPLETO
C/H
VENC.
REQUISITO MÍNIMO
VAGA
SEMANAL
R$
EXIGIDO POR LEI
Nível Superior Completo –
01
40 hs
4.367,30 Bacharel em Ciências Jurídicas e
inscrição na OAB.
03 – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
C/H
VENC.
REQUISITO MÍNIMO
VAGA
SEMANAL
R$
EXIGIDO POR LEI
01

40 hs

1.531,93

PROVA
Objetiva e Títulos

PROVA

Ensino Fundamental Completo

Objetiva

Item 2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente, via internet, no site www.sawabonaconcursos.com.br, no
período de 02/07/2018 a 02 de agosto de 2018, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma:
d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em
CONCORDO DE EFETIVAR INSCRIÇÃO. Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha
o valor correspondente em qualquer banco.
O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições,
entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto,
o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não ser
processada e recebida.
Será permitido ao candidato realizar mais de uma inscrição no Concurso, desde que não haja coincidência
nos turnos de aplicação das provas, devendo o candidato, para tanto, realizar as inscrições para cada cargo,
bem como pagar as respectivas taxas de inscrição. Contudo, quando do processamento das inscrições, se for
verificada a existência de mais de uma inscrição realizada e efetivada (por meio de pagamento) por um mesmo
candidato para um mesmo turno de provas, somente será considerada válida e homologada aquela que tiver
sido realizada por último, sendo esta identificada pela data e hora de envio via internet, do requerimento
através do sistema de inscrições on-line da Sawabona Concursos e Capacitação. Consequentemente, as demais
inscrições do candidato nesta situação serão automaticamente canceladas, não cabendo reclamações posteriores
nesse sentido, nem mesmo quanto à restituição do valor pago a título de taxa de inscrição.
Item 2.2 - São condições para posse do Cargo:
2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa saúde física e mental, estar em gozo dos
direitos políticos e civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.
Item 4.2.1 – A duração das provas para Procurador Jurídico será de 4h (Quatro horas).
Item 5. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
Nº
CARGO PÚBLICO
PROVA
DISCIPLINA
QUESTÕES
TABELA A – ENSINO SUPERIOR COMPLETO
L. Portuguesa
10
Objetiva
Procurador Jurídico
C. Específico
20

VALOR
QUESTÃO

TOTAL

2,0
4,0

20,0
80,0

11.8 – A prova de Motorista será avaliada como segue:
a) Para os candidatos ao cargo de Motorista, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo
examinador, a prova prática constará de condução de veículo automotivo, compatível com a categoria exigida,
em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato,
segundo as atribuições do cargo; os critérios de avaliação serão cobrados conforme a Resolução nº 50/1998 do
CONTRAN art. 22º e 23º. As faltas cometidas durante a avaliação do candidato serão descontadas na
proporção de sua natureza: grave (até 30 pontos), média (até 15 pontos), leve (até 8 pontos). No caso de
ocorrência de falta eliminatória, será atribuída ao candidato nota 0 (zero);
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(Verificar composição das provas no presente edital)
TABELA A – ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CARGO PÚBLICO: PROCURADOR JURÍDICO
➢PROCURADOR JURÍDICO
Não haverá prova dissertativa
PREVISÃO DE CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO
Publicação do Edital

DATA
29/06/2018

Inscrições

02/07 a 02/08/2018

Homologação das Inscrições
Recurso - Homologação das Inscrições
São Carlos/SP, 19 de julho de 2018

COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO

08/08/2018
09 e 10/08/2018

