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Prefeitura Municipal de Santos 

Estância Balneária 
Secretaria Municipal de Gestão 

Departamento de Gestão de Pessoas 

Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de Pessoal 

 

Edital nº 04/2011 – COFORM/SEGES  

 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
 
 

A Secretaria Municipal de Gestão, através do Departamento de Gestão de Pessoas, 
retifica a introdução; a letra “b”, item 2, do Capítulo II; o item 8, do Capítulo VII e o 
ANEXO I – Requisitos, TABELA 1, do Edital de Abertura nº 02/2011-COFORM/SEGES, 
publicado em 01 e 02/07/2011, nos termos abaixo: 
 
 

Onde se lê: 

... 

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

A Secretaria Municipal de Gestão, através do Departamento de Gestão de Pessoas, torna 
público que realizará, sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal – IBAM, Concurso Público para provimento dos cargos de:  

... 

• MOTORISTA 

... 

II – Das Inscrições 

... 

2 O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a 
habilitação no concurso e no ato da posse do cargo, irá satisfazer as seguintes 
condições: 

... 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

... 

VII – Da Prova Prática (Para os candidatos aptos ao  cargo de Motorista) 

... 

8. Os candidatos aptos ao cargo de Motorista para realizar a prova prática deverão 
apresentar a Carteira Nacional de Habilitação letra “D” com registro dentro do prazo 
de validade. 

... 

ANEXO I – REQUISITOS 

TABELA 1  

... 
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Guia de Turismo 
Regional  204 16 2 

R$ 989,23 + 
78,22% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 2.053,41, 
equivalente ao 
nível N-M. 40 

horas (3) 

Diploma ou certificado 
de conclusão do Ensino 
Médio e certificado de 
aprendiz das línguas 
inglesa e espanhola, 
curso de Turismo e 
cadastro na 
EMBRATUR. 

55,00 

Motorista 205 90 9 

R$ 671,76 + 
62,59% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 1.382,61, 
equivalente ao 
nível N-F. 40 

horas 

Diploma ou certificado 
de conclusão da 4ª 
série do Ensino 
Fundamental e Carteira 
Nacional de Habilitação 
categoria “D” com 
registro dentro prazo de 
validade. 

40,00 

... 

 

Leia-se: 

... 

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

A Secretaria Municipal de Gestão, através do Departamento de Gestão de Pessoas, torna 
público que realizará, sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal – IBAM, Concurso Público para provimento dos cargos de:  

... 

• MOTORISTA – CNH: CLASSE “D” 

... 

 

II – Das Inscrições 

... 

2 O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a 
habilitação no concurso e no ato da posse do cargo, irá satisfazer as seguintes 
condições: 

... 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, com exceção do candidato ao 
cargo de Motorista – CNH: Classe “D”, cuja idade mínima exigida é maior de 21 
(vinte e um) anos; 

... 

VII – Da Prova Prática (Para os candidatos aptos ao  cargo de Motorista) 

... 

8. Os candidatos aptos ao cargo de Motorista para realizar a prova prática deverão 
apresentar a Carteira Nacional de Habilitação letra “D” com registro dentro do prazo de 
validade e certificado de curso de Formação para Transporte Coletivo de Passageiro. 
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... 

ANEXO I – REQUISITOS 

TABELA 1  

... 

Guia de Turismo 
Regional  

204 16 2 

R$ 989,23 + 
78,22% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 2.053,41, 
equivalente ao 
nível N-M. 40 

horas (3) 

Diploma ou certificado 
de conclusão do Ensino 
Médio e certificado de 
aprendiz das línguas 
inglesa e espanhola, 
curso de Guia de 
Turismo e cadastro na 
EMBRATUR 

55,00 

Motorista 205 90 9 

R$ 671,76 + 
62,59% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 1.382,61, 
equivalente ao 
nível N-F. 40 

horas 

Diploma ou certificado 
de conclusão da 4ª 
série do Ensino 
Fundamental, curso de 
Formação para 
Transporte Coletivo de 
Passageiro e Carteira 
Nacional de Habilitação 
categoria “D” com 
registro dentro do prazo 
de validade 

40,00 

... 

 

Santos, 5 de julho de 2011. 

 

 

EDGARD MENDES BAPTISTA JÚNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO 


