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, PREFEITURA MUNICIPAL BE OLIMPIA 

ESTADO DE sAo PAULO 

ERRATA 

Diversamente do que foi publicado nas páginas 9, 13, 16 e 18, da 
719, de 21 de setembro de 2013, desta Imprensa Oficial, concemente ao 
Concurso Püblico n.° 03/2013, 

Pág. 9 	ondeonsta. 
Cod Cargo I vagas Escotaridade I Requlsltos I Jornada Venchientos 

de Trabaiho R$ 
101 Blblliotecário - 01 vaga Superior em Biblioteconomia / 40 horas R$ 1. 57,43 

semanais 

dove-se ler: 
COd Cargo I vagas Escolaridade I Requlsitos I Jornada Vencl9lentos 

do Trabaiho  
101 Blblliotocárlo —01 vaga Superior em Biblioteconomia / 40 horas R$ 1. 

semanais 

Pãg. 13 	onde consta: 
4.48. Serâo considerados como titulos apenas os relacionados no Anexo VI, I 

	
A 

pontuação total da prova de titulos ao valor máximo estabelecido no Anexo. 

devowse 
4.48. Serão considerados como titulos apenas os relacionados no Anexo V, L 

	
A 

pontuação total da prova de titulos ao valor máximo estabelecldo no Anexo. 

Pág. 16 	onde consta: 
ANEXO I - SINTESE DAS ATRIBUIcOES (conforme Ieglslação em 

CONCURSO PUBLICO 01/2013 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 

dove-se br: 
ANEXO I - SINTESE DAS ATRIBUIçOES (conforme Ieglslaçäo em 

CONCURSO PUBLICO 03/2013 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 
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Pig. 16 	onde consta: 
ANEXO II— PROGRAMAS DAS PROVAS 

CONCURSO POBLICO 0112013 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 

deve-se ler: 
ANEXO II— PROGRAMAS DAS PROVAS 

CONCURSO POBLICO 0312013 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 

Pig. 18 	onde consta: 
ANEXO III - FORMULARIO PARA INTERPOSIçAO DE RECURSO 

CONCURSO PUBLICO 01/2013 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 

dove-se let: 
ANEXO III - FORMULARIO PARA INTERP0sIçA0 DE RECURSO 

CONCURSO PUBLICO 03/201.3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 

Pig. 18 	onde consta: 
ANEXO IV - REQUERIMENTO PARA SOLICITAçAO DE CONDIQAO 

REAUZAçAO DA PROVA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 

CONCURSO PUBLICO 0112013 

dove-se br: 
ANEXO IV - REQUERIMENTO PARAsoucllAcAo DE CONDIçAO ESPEC 

REALIzAçAO DA PROVA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 

CONCURSO POBLICO 03/2013 

Pay. 18 	onde consta: 
ANEXO V - FORM ULARIO PARA ENTREGA DOS TITU LOS 

CONCURSO PUBLICO 0112013 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 

PARA 

PARA 
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	(i 

dove-so ler: 
ANEXO V - FORMULARIO PARA ENTREGA DOS TITULOS 

CONCURSO PCJBUCO 0312013 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 

Registre e publique. 
Prefeitura Municipal de Olimpia, em 25 de setembro de 2013. 

ANDRE LUIZ NAKAMURA 
Presidente da Comisso de Concurso POblico 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA ( It 	4ZIMO 
ESTADO DE SAO PAULO 

EDITAL DO CONCURSO PUBLICO N° 04/2013 

A Prefeitura Municipal de Olimpia, Estado de Sáo Paulo, por melo do Chefe do Executivo 
Municipal, no uso de suas atribuiçOes, sob organização e aplicação do Instituto 
Brasileiro de Adminlstracâo Municipal - IBAM, torna pUblicas as instruçOes relativas a 
realizagão do Concurso PUblico de provas e titulos para provirnento do cargo de Analista de 
Tecnologia da lnformaçäo do seu quadro de pessoal. 

As regras dispostas neste Edital obedecem ao Decreto n. 4548 de 03/08/2009. 

1. DISP0SIç6ES PRELIMINARES 

1.1. 0 Concurso PCiblico será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificagöes 
sendo sua execução de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal - IBAM. 

1.2. 0 cargo, os requisitos necessárlos para habllltaçào, 0 valor do respectivo vencimento, 
nCimero de vaas e lornada de trabaiho são os constantes da Tabela abaixo. 

I Cod Cargo / vagas Escolaridado I Roqulsltos I Jornada do 
Vonclmentos R$ Trabalho 

IAnalista do Tocnologla da Superior em Tecnologla da lnformação - CiOncia da Computaço - Engenhia da R$ 3.107,68 	I [101 lnformação —03 vagas 
I Corn putaGão /40 horas semanals  

1.3. A descriçâo sumária da atribuição do cargo, a deflniçâo de conteidos programáticos 
constam de instruçes especificas expressas, respectivamente nos Anexos I e II do 
presente Edital. 

1.4. 0 Concurso POblico destina-se a selecionar candidatos para preenchimento, sob o 
Regime Estatutário, das vagas relacionadas na Tabela no item 1.2, nesta data, e mais 
as que vagarem ou que forem criadas durante o prazo de validade do Concurso 
PUblico. 

1.5. 0 vencimento mencionado refere-se ao més de setembro/2013 e será reajustado de 
acordo corn os percentuais apUcados pela Prefeltura Municipal de Olimpla aos salárlos 
dos servidores pOblicos municipals da mesma categoria. 

2. DAS INSCRIçÔES 

INSTRuçOES GERAIS QUANTO A lNscRlçAo: 

2.1. A inscricão do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceftação das normas e 
condiçOes estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bern como em 
eventuals retificaçOes, comunicados e InstruçOes especificas para a realizacão do 
certame, acerca das quals o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

2.2. Objetivando evitar Onus desnecessário, o candidato deverá orlentar-se no sentido de 
recoiher o valor de inscrlçâo somente após tomar conhecirnento de todos Os requisitos 
exigidos para o Concurso PUblico, 

2.3. 0 candidato, ao se inscrever, e$tará declarando, sob as penas da lei, que, apOs a 
habilitaçAo no Concurso PUblico e no ato da norneação, ira satisfazer as seguintes 
condlçOes e entregar a documentacao solicitada, comprovando: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12, parágrafo 10  da 

Constituição Federal; 
b) ter idade minima de 18 (dezoitó) anos; 
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C) estar em dia corn as obrigaçSes do Serviço Militar, se do sexo masculino; 
d) estar em situaçäo regular corn a Justiga Eleitoral; 
e) comprovar escolaridade/pré-requisitos e(1gidos para a cargo; 
f) näo registrar antecedentes criminals, impeditivos do exerciclo da função pCiblica, 

achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e politicos; 
g) submeter-se, por ocaslâo da nomeação, ao exame medico pré-admissional, de 

caréter eliminatórlo, a ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, para 
constataçäo do aptidão fisica e mental; 

h) näo receber proventos do aposentadoria ou remuneração do cargo, emprego ou 
fünçào püblica, ressalvados os casos previstos na Constltuição Federal; 

I) preencher as exigénclas para provimento do cargo segundo a que determina a Lei 
e a Tabela do item 1.2 do presents Edital; 

j) nao ter sldo dispensado porJusta causa, ou exonerado a bern do servlço piblico. 

2.4. No ato da inscrição nao serão solicitados comprovantes das exigênclas contidas no 
Item 2.3, deste Capitulo, sendo obrigatória a sua comprovaçâo quando da convocação 
para ingresso no quadro de servidores pCiblicos municipals, sob pens do 
desclasslflcação automática, não cabendo recurso. 

2.5. As inscriçöes ficaräo abertas exclusivamente através da Internet das 9 horas do dia 
30109 as 23h59min do dia 1411012013 

2.5.1. 0 valor da inscriçâo é de R$ 78,00 (setenta e olto reals) 

2.5.2. Não haverá isençâo do valor da inscrição. 

2.5.3. 0 perlodo de inscrlção poderá ser prorrogado par necessidade de ordem técnlca 
e/ou operacional, a cntério da Comlssão do Concurso PüblIco e do IBAM. 

2.5.4. A prorrogaçâo do quo trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, 
bastando, para todos os efeitos legals a comunlcação feita no enderego eletrônico 
www.ibamsp-concursos.org.br. 

2.6. Ao so Inscrever o candidato deverá indicar o codigo da opção do cargo para a qual 
pretends concorrer, conforme tabela constants do item 1.2 deste Edital. 

2.7. Ao inscrovor-se no Concurso PUblico, é recomendável ao candidato observar 
atentamente as informaçSes sobre as requisitos minimos do escolarldade e exigéncias 
constantes da Tabela do item 1.2 deste Edital. 

2.8. As informaçöes prestadas no formulário de inscrlção serão do inteira responsablildade 
do candidato, resorvando-se a Profeitura Municipal de OlImpia e ao Instituto Brasileiro 
do Administração Municipal - 1BAM a dlreito do excluir do Concurso Piblico aquole quo 
não proencher osse documento oficlal do forma correta e/ou fomecer dados inveridicos 
ou falsos. 

2.8.1. Considera-se insaição efetivada aquela dovidamente paga. 

2.9. Não haveré devolução da importãncla paga, alnda quo a maior ou em duplicidade, soja 
qual for a motivo alogado. 

2.10. Não serâo aceltas inscricoes por via postal ou quo nâo estejam em conforrnidade corn 
a disposto neste Edital. 

2.11.0 candidato quo noces Itar do condlcAo especial para realizaço da prova doveré 
sollcitá-la, par escrito m Ddiante preenchlmento do formuiârio constants do Anexo IV 
deste Edital, quo dove a ser protocolado na Divisão do Protocolo da Profeitura 
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Municipal de Olimpia, situ a Rua 09 de Julho n. 1054, durante o perlodo e horário 
destinado as inscriçöes (de 30109 a 14110). 

2.11.1. 0 candidato qua näo protocolar sou requerimento do solicitaçäo do condiçao 
especial para realizacão da prova ate o término das Inscriçôes (14110/2013), seja 
qual for o motivo alegado, não terâ a condição atendida. 

2.11.2.0 atendimento as condicôes solicitadas ficará sujeito a análise de viabilidade a 
razoabilidade do pedido. 

2.11.3.A roalizaçào das provas por estes candidatos, em condiçöes especlais, ficará 
condicionada a possibilidade do faze-las do forma que nâo importe em quebra de 
sigilo ou nào enseje seu favorecirnento. 

2.12. A inscrição do candidato corn deficiéncia deveré obedecer, rigorosarnente, o disposto 
no Capltulo 3 do presente Edital. 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIçAO VIA INTERNET: 

2.13. Para inscrever-se via Internet das 9 horas do dia 30109 as 23h59m1n dO dia 
14/10/2013 o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.lbamsp-
concursos.org.br  através dos links correlatos ao Concurso Pblico e efetuar sua 
inscriçào, conforme Os procedimentos estabelecidos abaixo: 

2.13.1. Ler e aceitar o requerimento do inscriçäo, preencher o formulário de inscrição, 
transmitir os dados via Internet e Imprimir o boleto bancário; 

2.13.2. 0 boleto bancário disponivel no endereco eletrônico wwwlbamsp-
concursos.org.br deverá ser impresso para o pagamento,  do valor da inscrição, 
após a conclusào do preenchimento do formuláriode solicitação do inscrlção on-line; 

2.13.3. Efetuar o pagamento da importância referente a inscrigâo em qualquer banco do 
sistema de compensação bancárla, do acordo corn as instrucöes constantes no 
endereço eletrônico, ate a data do venclmento do boleto bancário. (14/1 01201 3) 

2.13.4. 0 pagamento do valor da inscrlção poderá ser efetuado em dinhelro cheque do 
prôprlo candidato ou débito em conta corrente do bancos convoniados. 

2.13.4.1.0 pagamento efetuado por melo de cheque somonte sera considerado quitado 
apôs a respectiva cornpensação. 

2.13.4.2. Em caso do devoluçäo do cheque, qualquer quo seja o motivo, considerar-se-â 
sem efeito a inscriçâo. 

2.13.5. 0 pagamento do boleto deveré ser feito, preferencialmento, na redo bancárla. 

2.13.6. 0 pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, ate o dia 14/10/2013, caso 
contrário, nâo sore considerado. 

2.13.7. Em caso do feriado ou evento que acarrete 0 fechamento do agéncias bancárlas na 
localidade em quo se encontra o candidato, o boleto doveré ser pago 
antecipadamonte. 

2.13.8. 0 candidato qua efetuar 0 agendamento do pagamento do sua inscriçâo doverá 
atentar para a conftrmaço do débito em sua conta corrente. Não tendo oconido o 
débito do valor ag.ndado (.cons.qOent. crCdito na conta do IBAM) a Inscriçao nao 
sera considerada vállda. 
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2.14. A partir de dois dias iteis após o pagamento do boleto o candidato poderá conferir no 
endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Administraco Municipal (IBAM) se os 
dados da inscriçâo efetuada pals Internet estão corretos, se foram recebidos e se o 
valor da inscriçâo foi creditado; 

2.14.1. Para efetuar consultas 0 candidato deveré acessar o site www.ibamsp-
concursos.org.br e no link uárea  do candidato digitar seu C.P.F e data de 
nascimento. Para tanto 6 necessãrlo qua o candidato cadastre eases dados 
corretamente. 

2.14.1.1. Caso o candidato não consiga efetuar consultas relativas a sua inscrição, deverá 
entrar em contato corn o IBAM por email: atendimento@ibamsp-concursos.org.br  

2.14.2. As inscriçOes efetuadas via Internet somente serão confirmadas apos a 
comprovação do pagamento do valor da inscrlção; 

2.14.2.1. Serão canceladas as inscriçães corn pagamento efetuado corn valor menor do 
qua o estabelecido e as solicitaçöes de inscrição cujos pagamentos foram 
efetuados apôs a data de encerramento dos inscnçöes 

2.14.3. 0 candidato inscilto não deverã enviar copia do documento de identidade, sendo 
de sua exclusiva responsabilidade as informaçóes prestadas quanto aos dados 
cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da lei; 

2.14.4. 0 Instituto Brasileiro de Administração Municipal e a Prefeitura Municipal de 
Olimpla não se responsabilizam por sollcitaçes de inscrlçöes via Internet não 
recebidas por motivo de ordern tenica dos computadores, faiha de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, bern como outros fatores de ordern 
técnica qua impossibilitern a transferència de dados. 

2.14.5. As inscricöes devem ser •feitas corn antécedéncia, evitando o possivel 
congestionamento de cornunicação no site wwwibamsp-concursos.org.br  nos 
iltirnos dias de inscrição. 

2.14.6. 0 descumprimento das instruçôes de inscrição constantes deste Capitulo implicará 
a não efetivacão da inscilgão. 

2.14.7. Para efetuar sua inscrlção o candidato poderâ, tarnbérn, utilizar Os equipamentos 
do Programs Acessa São Paulo qua disponibiliza postos (locals p(iblicos de acesso 
a Internet) em várias cidades do Estado de São Paulo. Ease Programs 6 
completamente gratuito a o acésso permitido a todo cidadão. 

3. DO CANDIDATO COM DEFICIENCIA 

3.1. E considerada pessoa corn deficléncia a qua se enquadra nas categorias descntas no 
artigo 40  do Decreto Federal n° 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, alterado polo 
Decreto Federal n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004. 

3.2. Ao candidato abrangido polo Decreto Federal n° 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, 
alterado pelo. Decreto Federal no 5.296 de 02 de dezembro de 2004 6 assegurado o 
direito de inscrever-se na condiçâo de deficiente, desde qua declare essa condição no 
ato da inscrição e a sua deficléncia seja compativel corn as atnbuiçOes do cargo pars a 
qual concorre. 

3.3. Conforme o disposto pelo artigo 39 do Decreto Federal n° 3.298/99, o candidato 
deverá apresentar no ato da inscrtção laudo rnédico (original ou côpia autenticada) 
atestando a espécie a o grau ou nivel da deflciência, corn expressa referenda so 
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2.14. A partir do dois dies üteis após o pagamento do boleto o candidato poderá conferir no 
endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Administraço Municipal (IBAM) se os 
dados da inscrição efetuada pale Internet estâo corretos, so foram recebidos e se o 
valor da inscriçâo foi creditado; 

2.14.1. Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.ibamsp-
concursos.org.br e no link uárea  do candidato digitar sou C.P.F e data de 
nascimento. Para tanto 6 necessArlo quo o candidato cadastre oases dados 
corrotamonte. 

2.14.1.1. Caso o candidato não consiga ofotuar consultas relativas a sua lnscriçäo, deverá 
entrar em contato corn o IBAM por email: atendimento©ibamsp-concursos.org.br  

2.14.2. As inscriçöes efetuadas via Internet sornente serão confirmadas após a 
comprovação do pagamento do valor da inscrição; 

2.14.2.1. Sorão canceladas as inscriçöes corn pagamento efetuado corn valor manor do 
qua o estabelecido e as solicitaçóes do inscrição cujos pagamentos foram 
efetuados apôs a data de encerramento das inscncôes 

2.14.3. 0 candidato inscrito nAo deverã envier côpia do documento do idontidade, sendo 
de sue exclusive responsabilidade as informaçes prestadas quanto aos dodos 
cadastrais no ato da inscrição, sob as penes da lei; 

2.14.4. 0 Instituto Brasileiro de Administracão Municipal e a Prefeitura Municipal de 
Olimpia não so responsabilizarn por sollcitagOos de inscriçôes via Internet não 
recobidas por motivo do ordem técnica dos computadores, falha de comunicaçáo, 
congestionamento do linhas do comunicação, bern como outros fatores do ordem 
técnica quo impossibilitern a transferência de dados. 

2.14.5. As inscriçöes devern sor feitas corn antècedêncla, ovitando o possivel 
congostionamento de comunicagão no site www.ibamsp-concursos.org.br  nos 
ültirnos dies do inscrição. 

2.14.6. 0 descumprirnento das instruç6es de inscrição coflstantes deste Capitulo implicaré 
a não ofetivação da inscilcâo. 

2.14.7. Para efetuar sue inscrição o candidato poderâ, também, utilizer 08 equipamentos 
do Programa Acessa São Paulo quo disponlbiliza postos (locals püblicos do acesso 
A internet) em várias cidades do Estado de No Paulo. Ease Programa 6 
cornpletarnonto gratuito o o acésso permitido a todo cidadão. 

3. DO CANDIDATO COM DEFICIENCIA 

3.1. E considerada pessoa corn deficiOncia a quo so enquadra nas categories descntas no 
artigo 40  do Decroto Federal n° 3.298 do 20 de dezembro do 1.999, alterado polo 
Decreto Federal n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004. 

3.2. Ao candidato abrangido polo Decreto Federal n° 3.298 de 20 de dezembro do 1.999, 
alterado pelo. Decreto Federal n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004 6 assegurado o 
diroito do inscrever-so na condição do doficiente, desde qua declare ease condição no 
ato da inscricão 0 a sue deficiéncia seja compativel corn as atribulçOes do cargo pare a 
qual concorre. 

3.3. Conforme o disposto pelo artigo 39 do Decreto Federal n° 3.298/99, o candidato 
deveré apresentar no ato da inscrlção laudo medico (original ou copia autenticada) 
atestando a espécie e o grau ou nivol da deflciência, corn expressa referéncia ao 
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codigo correspondents da Classificaçao Intomacional de Doenca - CID, born como a 
provável causa da deficiência. 

3.3.1. A entrega do laudo mencionado no item 3.3 6 obrigatôria (documento original ou 
côpia autenticada). 

3.3.2. 0 laudo deverá ser protocolado no perlodo do 3019 a 1411012013 das 09:00 as 16:00 
horas no seguinte local: Rua 09 do Julho 1054. 

3.3.3. 0 laudo entregue não será devolvido. 

3.3.4. Os laudos nâo serao rocebidos via correio, Internet, ou qualquer outro molo,  diferente 
do especificado no item 3.3.2. 

3.4. 0 candidato corn deficléncia quo necessitar do tratamento diforenciado no dia do 
apllcaço das provas deverá espoclficá-la no formulário de inscricão Indicando as 
condiçOes do quo nocessita para a realizacão das provas e, ainda, entregar 
juntamento corn o laudo, o requerimento constants do Anexo IV deste Edital. 

3.4.1. A não solicitaçäo do recursos especials, tempestivarnente, conforme o disposto no 
item 3.4, implica a sua no concessâo no dia da reallzacâo das provas. 

3.5. Nas provas realizadas corn auxilio do fiscal ledor, 0 candidato identificará, pars cads 
questão, a altemativa quo sorá rnarcada pelo fiscal na folha do rospostas. 

3.5.1. 0 IBAM o a Prefeitura do Olimpia não serão responsabilizados por eventuals erros 
de transcnço cometidos polo fiscal lodor. 

3.6. Para a realizaçâo do provas no sistema Braille, as respostas deverão ser transctitas 
polo rnesmo sisterna dovondo o candidato levar, pare osse firn, no dia da apllcação 
das provas, reglete o punção. 

3.7. A realizaço das provas por estes candidatos, em condiçOes especials, ficará 
condicionada a possibilidado do faze-las do forma qua não imports em quobra de slgilo 
ou nâo onsoje seu favorecimento. 

3.8. 0 candidato corn deficiêncla quo nâo realizar a lnscriceo confornie lnstruçOes 
constantes nests capltulo, nâo podera intorpor recurso em favor do sua condicão. 

3.9. As alteracOes quanto as definiçOes o parAmetros do deficlência na legislação federal 
serâo automaticamonte aplicadas no curnpnrnonto desto Edital. 

3.10. Náo serâo considorados como deflciência, os disttrbios passiveis do correçâo. 

3.11. A deflciéncia nâo poderá ser aprosontada como motivo pars justificar a concessAo de 
readaptacâo do cargo ou concessâo do aposentadona por invatidez. 

3.12. 0 candidato corn deficléncia participará do Concurso PCjblico am Igualdade do 
condiçOes corn os dernais candidatos no quo so refers a conteido, avaliaçào, nota do 
corte, duraçâo, data, horârlo e local do realizacão das provas. 

3.13. Pars efoito do quo dispOe a Inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, sereo 
resorvados aos candidatos corn doficiêncba 5% (cinco par cento) do nürnero do vagas 
do cads cargo. 

3.14. Os candidatos corn deficléncla aprovados constarâo da listagem goral doe aprovados 
por cargo e do listagom especial. 

3.15. Os candidatos corn doficiêncla aprovados deverâo subrneter-se, quando convocados, 
a exams medico a ser realizado pela Prefoltura ou por sua ordem, quo ter* declsão 
termlnativa sobro a qualificacâo do candidato como pessoa corn defbcléncia ou não, e o 
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grau de deficiência capacitante para o exerciclo do cargo, observada a legislaçâo 
aplicável I matéria. 

3.16. Havendo parecer medico oficial contrIrlo a condição de defidente, o norne do 
candidato serl excluldo da listagem correspondente permanecendo somente na lists 
de classificação geral. 

3.17. 0 candidato quo for julgado inapto, em razâo da deficlIncia incompatibilizar-se corn o 
exerciclo das atividades próprias do cargo, serI desciassificado do Concurso Piblico. 

3.18. A nào observância pelo candidato de qualquer das disposiçOes deste Capitulo 
implicarl a perda do direito a ser contratado para as vagas reservadas aos candidatos 
corn deflciêncla. 

4. DAS PROVAS E SEU JULGAMENTO 

4.1. A seleçâo dos candidatos serI realizada em uma Unica steps: 

prove objetiva do caráter dassificatórlo e eliminatórlo para todos os candidatos; 

4.2. As proves objetivas serào de caréter classiflcatôrlo e elimlnatório e so constltuireo de 
questOes objetivas de miltipIa escolha. 

4.2.1. 0 conteCido das questOes versarI sobre os temas doscritos no Anoxo II doste Edital 

4.3. A apllcaçâo das proves objetivas, para todos os cargos, estI Drovista para o dia 10 do 
novembro do 2013. 

4.4. A aplicacâo da prove na data. prevista dopenderI da disponibilldade de locals 
adequados a realizaçao das mesmas. 

4.5. Caso o nCimero de candidatos inscritos exceda •a oferta do lugares adequados 
existentes nas escolas localizadas na cidade de 011mpia, 0 IBAM roserva-se o direito 
de alocá-los em cidades próxlmas, não assumindo, entretanto, qualquor 
responsabilidade quanto so transporte, alojamento e demals despesas dos candidatos 

4.6. Havendo alteraçâo da data prevista no item 4.3, as proves poderão ocorrer em outra 
data, aosdomingos. 

4.7. A confirmaçào da data e as informaçOes sobre horIrios e locals serâo divulgados 
oportunamente através do Edital de Convocaçâo para as provaS a ser pubUcado no dia 
0111112013 na imprensa oficial e no site do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br  e 
da Prefeltura www.ollmpia.sp.gov.br  

4.8. Não serâo envlados cartOes do convocaçâo devendo o candidato tomar conhecimento 
dos locals e horárlos do aplicação das proves através do Edital de Convocacâo 
mencionado no item anterior. 

4.9. Ao candidato so será permitida a realizaçâo das proves na respective data, no local e 
no horérlo, constantes das listas afixadas nos locals do aplicação das proves, no Edital 
do Convocação divulgado na Imprensa Oficlal no dia 01/1 112013 e no site do Instituto 
Brasileiro de Adminlstragâo Municipal - IBAM. 

4.10. 0 candidato deverI comparecer so local designado para a prove objetiva corn 
antecedéncia minima do 30 mlnutos. 

4.11. 0 candidato que se apresentar apos o horáno determinado polo Edital do Convocação 
para fechamento dos portOes serA automaticamente exciuldo do Certame, seja qual for 
o motivo alogado para sou atraso. 
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4.12. Somonte sorá admitido na sala do provas o candidato quo esther portando 
documento original do idontidade quo bern o ldentlflquo, ou asia: Cédula OficJal 
do identidade (RG), Cartoira Expodlda por Orgo ou Conseiho do Classe (CREAP  
OAS, CRC, CRM. etc.); çortlflcado do Reservista; Carteira do Trabalho e 
Providéncia Social, born como Carteira Naclonal do HabHItaço corn foto ou 
Passaporto. 

4.13. E aconselhávei quo o candidato estoja portando, tam bern, o comprovante do 
pagamento: Boleto Bancárlo. 

4.14. Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos quo não os 
especificados no item 4.12. 

4.15. Os documentos deverão estar em perfeitas condiçöes, de forma a permitirern, corn 
clareza, a identificação do candidato. 

4.16. Caso o candidato esteja impossibilitado do apresentar, no dia do roailzaçâo das 
provas, documento do identidade original, por motivo do perda, roubo ou furto, doverá 
apresentar documento quo ateste o registro da ocorréncla em ôrgâo poIiclai, expedido 
ha, no mâximo, 30 (trinta) dies, sondo entâo submotido a identificacâo especial, 
compreendendo coleta do asslnaturas e do impressäo digital em formulárlo prôprlo. 

4.17. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato nâo constar nas 
listagens oficials relativas aos locals de prova estabeiecidos no Edital de Convocaçào, 
o Instituto Brasileiro do Administraçâo Municipal procederá a includo do candidato, 
medlante a apresentagão do boleto bancário corn comprovaçâo do pagarnento, born 
como o preenchirnento de formulârio especlflco. 

4.18. A inciudo do quo trata 0 item anterior será realizada do forma condicional e será 
analisada polo Instituto Brasileiro do Administragäo Municipal corn o intuito do so 
vorificar a pertinéncia da referida Inscriçâo. 

4.19. Constatada a improcedéncia da inscrição mencionada no Item 4.17, a mosma sorá 
automaticamente ca ncelada  sem direito a reclarnacéo, independentemente do 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrontes. 

4.20. Em nenhurna hlpôtese havorá segunda charnada, vista ou repetição do prova ou 
ainda, aplicaçäo da prova em outra data, local ou horárlos diforontos dos divulgados no 
Edital de Convocaçéo. 

4.21. 0 candidato não poderá alogar desconhecirnentos quaisquer sobre a reahzacäo da 
prova como justificativa do sua auséncia. 

4.22. 0 não comparecimento as provas, qualquer quo seja o motivo, caracterizará 
dosisténcia do candidato e resultará na eiiminaçào do Concurso P(ibllco. 

4.23. 0 Instituto Brasileiro de Administraçéo Municipal (IBAM), objetivando garantir a lisura e 
a idoneidade do Concurso Püblico - o quo é de interesse piblico e, em especial dos 
prôpnos candidatos - bern como a sua autenticidade, sollcitará aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, o rogistro de sua assinatura em campo especifico na 
folha de respostas, bern como do sua autenticagão digital. 

4.24. Nas provas objetivas, 0 candidato deverâ assinalar as respostas na folha do respostas 
personalizadas, ünico documento válido pare a correção das provas. 

4.24.1. 0 preenchlmento da folha do respostas sorá do inteira responsabilidade do 
candidato qua deverá procedor em conformidade corn as instruçôes especificas 
contidas na capa do cademo do questöes e da folha do respostas. 
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4.24.2. 0 candidato nào poderá amassar, moihar, dobrar ou, de qualquer modo, danificar a 
Folha de Respostas sob pena de arcar corn os prejuizos advindos da impossibilidade 
do correço da mesma. 

4.25. 0 candidato deverá ler atentamente as instruçóes contidas na Capa do Caderno de 
QuestOes e na Folha de Respostas. 

4.26. As instrucOes contidas no Cademo de Questöes e na Folha de Respostas deverâo ser 
rigorosamente seguidas sendo o candidato Cinico responsàvel por eventuais erros 
cometidos. 

4.27. Em hipótese alguma haverá substituicão da foiha do respostas por erro do candidato. 

4.28. 0 candidato deverá informar ao fiscal do sua sala qualquer irregularidade nos 
materlais recebidos no momento da aplicaçào das provas nào sendo acoltas 
reclamacöes posteiiores. 

4.29. 0 candidato deverá comparecer ao local dosignado munido de caneta esferogrãfica de 
tinta prota ou azul, Iápls preto n° 2 e borracha. 

4.30. 0 candidato deverâ preencher os alvèolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, 
corn caneta esferográflca de tinta preta ou azul. 

4.31. Nâo sero computadas questóes no assinaladas ou qua contenham mais de uma 
marcacão, emenda ou rasura, ainda qua legivel. 

4.32. Durante a realizacão das provas, nãoserá perrnitida nonhuma especie do consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilizacâo de livros, côdigos, manuals, 
impressos ou quaisquer anotaçOes. 

4.33. 0 candidato ao ingressar no local do realizacao das provas deverá, obrigatoriamento, 
rnanter desligado qualquer apareiho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo Os 
sinais de alarme e os rnodos do vibragào e silencioso. 

4.34. 0 uso de quaisquer funcionalidades do apareihos, tais corno bip, telefone celular, 
aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda oletrônica, notebook oü 
sirnllares, calculadora, palm-top,' relógio digital corn receptor, poderâ 'resultar em 
exclusão do candidato do Cortame, rnesrno quo o apareiho esteja dentro do envelope 
do segurança quo será distribuldo polo IBAM. 

4.35. 0 Instituto Brasileiro do Administragao Municipal não so responsabilizará por perda ou 
extravio do docurnentos ou objetos oconido no local do roalizaçâo das provas, nom por 
danos neles causados. 

4.36. 0 candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha do Respostas 
devidamente assinada e identificacfa corn sua impressào digital. 

4.37. Terminada a prova o candidato poderá levar consigo o Cademo do QuestOes da Prova 
Objetiva. 

4.37.1. Somente apôs decorrido o tempo de urna hora e mela de inlcio das provas, o 
candidato poderá deixar a sala do aplicacão. 

4.37.2. Por razâo de seguranca, Os Cadernos do QuestOes da Prova Objetiva somente 
sero entregues aos candidatos no local de apllcaçào das provas, depois do 
decorrido o tempo minimo de urna hora e meia. 

4.38. Os 02 (do(s) ültimos candidatos .a terminarern as provas somente poderào deixar 0 
local do aplicação jUntos. 
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4.39. Quando, após a prove, for constatada, por meio eletrOnico, estatistico, visual ou 
grafologico, a utilizagâo de processos ilicitos, o candidato teré sue prove anulada e 
será automaticamente eliminado do Concurso Püblico. 

4.40. A candidate que tiver necessidade do amamentar, durante a reahzaçéo dos proves, 
deverá lever urn acompanhante corn maloridade legal quo ficard em sale reservada e 
que será responsável pale guarda do crianca. 

4.40.1.0 acompanhante que ficará responsdvel pole crlança, também deveré permanecer 
no local designado pela Coordenação, e se submeterl a todas as normas constantes 
deste Edital, Inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônlco e celular. 

4.40.2. A candidate, nesta condigão, quo nâo lever acompanhante, não realizaré a prove. 

4.40.3. Néo haverá compensaçào do tempo de amamentaçâo no tempo de duraçâo de 
prove. 

4.41. Exceto no caso previsto no item 4.40, nâo seré permitida a presence de acompanhante 
no local do aplicaçâo dos proves. 

4.42. Nâo havorá, por qualquer motivo, prorrogaçâo do tempo previsto pare a apllcaço dos 
proves em virtude de afastamento do candidato do sale do prove. 

4.42.1. Após a assinatura do lista do presença e entrega do folha de respostas, o candidato 
somente poderá se ausentar da sala acompanhado por urn fiscal. 

4.43. As proves objetivas, corn duração de trés horas, contarão corn 40 (quarenta) questOes 

4.43.1. Cads questâo apresentaré 4 (quatro) opçOes do respostas. 

4.43.2. Para code acerto será computado I (urn) ponto devendo o candidato obter, no 
minimo, 20 (vinte) pontos 

4.43.3. Os candidatos que nâo obtiverem a pontuaçâo minima descnta no Item 4.43.2, seréo 
excluldos do Concurso Püblico. 

5. DA cLAsslFlcAcAo 
5.1. Os candidatos habilitados serâo classificados por ordem decrescente do pontuacáo 

final, em listas do classbflcaçéo pare code cargo. 

5.1.1. Näo ocorrendo lnscrlçào no Concurso Püblico ou aprovaçâo de candldatos corn 
deflciência, sera elaborada somente a Lists do Classiflcação Final Geral. 

5.2. Em caso de igualdade do pontuaçéo final, serâo aplicados, sucessivamente os 
segulntes crltérios do desempate: 
a) candidato corn Idade Igual ou superior a 60 (sessenta) anos, floe temios do Lei 

Federal n° 10.741/2003, entre ci e frente sos demais, sendo que será dada 
preferOncia ao do Idade mais elevada; 

b) candidato que obtiver malor pontuaçéo nos questães do Conhecbmentos 
Especificos; 

c) candidato quo obtiver rnalor pontuacéo nos questôes de Conheclmentos Gerais. 
d) candidato mals idoso entre os candidatos corn Idade Inferior a 60 (sessenta) anos. 

5.3. Persistindo ainda 0 empate, poderá ser realizado sortelo corn a participacào dos 
candidatos envolvidos, no momonto do convocaçáo pare nomeaçâo. 
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5.4. No ato da inscriçâo, o candidato fornecerá as informaçSes necessárlas para fins de 
desempate, - data de nascimento - estando sujeito as penalidades Impostas pela 
Admlnistracão Municipal, em caso de inveridicas. 

6. DOS RECURSOS 

6.1. 0 prazo para interposiço do recurso será de 2 (dois) dias iteis do fato quo lhe deu 
origem, a contar do dia divulgaçâo/ocorrência do evento que motivou a reclamaçao. 

6.2. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a 
que se referem. 

6.3. 0 recurso deverá ser encaminhado ao Presidente da Comlssäo do Concurso PCiblico e 
protocolado na Dlvisâo de Protocólo da Prefeltura Municipal de Olimpla, localizado a 
Rua 09 de Juiho n. 1054, no horatio das 09 as 16 horas, conforme formulário 
constante do Anexo Ill deste Edital. 

6.4. Os recursos deverão ser digitados e redigidos em termos convenientes, que apontem 
de forma clara as razöes que justifiquem sua interposlção dentro do prazo 
estabelecido. 

6.4.1. Não serão aceltos recursos preenchidos corn letra manuscrita. 

6.5. Näo será permitido ao candidatO anexar cOpia de qualquer documento quando da 
interposlçâo do recurso. 

6.5.1. Documentos eventualmente anexados seráo desconsiderados. 

6.6. Seri liminarmente indeferido o recurso: 
a) que nâo estiver devidamente fundamentado ou nâo possuir argumentaço lógica e 

consistente que permita sua adequada avaliaçao; 
b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relaclonado a evento 

diverso; 
C) lnterposto por outra via, diferente da especlflcada neste Cap(tulo; 
d) em formulârio dive rso do estabelecido no Anexo Ill; 
e) que apresentar contestaçâo referente a mals de uma questao no mesmo 

formulário, devendo o canclidato utilizar urn formulárlo pare cada questao, objeto de 
questlonamento; 

f) apresentado em letra manuscrita; 
g) cuo teor desrespeite a Banca Examinadora;. 
h) quo esteja em desacordo corn as especificaçOes contidas neste Capitulo e nas 

InstruçOes constantes dos Editais do divulgação dos eventos. 

6.7. Náo haverá segunda instâncla de recurso administrativo; re-anállse de recurso 
Interposto ou pedidos de revisâo de recurso, bern como recurso contra o gabarito 
oficlal definitivo. 

6.8. Os pontos relativos as questOes eventualmente anuladas serao atrlbuldos a todos os 
candldatos presentes a prova Independente de terern reconido. 

6.8.1. A pontuação relativa a questãó anulada será atribulda aos candldatos quo não 
marcaram a altemativa Iniclalmente dada como certa no gabarito preliminar. 

6.9. Caso haja alteraçäo no gabarlto divulgado por força de IrnpugnaçOes ou correçeo, as 
proves serâo corrigidas de acordo corn as alteracOes promovidas, considerando-se as 
marcacOes feitas pelos candidatos na (s) altemativa (a) considerada (a) correta (s) 
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para a questão de acordo corn o gabarito definitivo. 

6.10. No caso de procedéncia do recurso Interposto dentro das especlficaçoes, poderâ 
eventualmente haver alteracâo dos resultados obtidos polo candidato em qualquer 
etapa ou alnda poderá ocorrer a desclassificaçéo do mesmo. 

6.11. A decisäo dos recursos interpostos sore divulgada na imprensa oficial e/ou nos sites 
do IBAM e da Prefeitura. 

6.12. 0 candidato quo desejar tomar ciéncia das manifestaçOes proferidas pelas Bancas 
Examinadoras deverá, na (s) data (s) estabelecida (s) no Edital do declsão de 
recursos, comparecer, pessoalrnente no local onde efetuou o protocolo do seu recurso. 

6.13. A Banca Examinadora constitui Unica Insténcia para recurso, sendo soberana em suas 
decisöes, razäo pela qual não caberão recursos adicionals. 

6.14. A interposição de recursos nao obsta o regular andamento do cronograma do 
Concurso Püblico. 

7. DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

7.1. A contrataçao dos candidatos aprovados, de acordo corn as necessldades da 
Admlnlstração, obedecerá rigorosamente a ordern do classlficação final e as condiçOes 
dispostas no item 2.3 deste Edital. 

7.2. A aprovaçâo do candidato nào Isenta o mesmo da apresentaçâo dos docurnentos 
pessoais exigiveis para a contrataçâo. 

7.3. Independentemente da aprovacào nas provas, Os candidatos .somente serão 
contratados so aprovados nos exames medicos elou psicologlcos realizados pela 
Prefeltura ou por sua ordem. 

7.4. 0 exame medico admissional, inéluindo a anélise rnédica flsica e mental é condlçéo 
essenclal para o provimento da vaga, sendo a inaptidéo do candidato para o exercicio 
da proflssâo, condicâo Inequlvoca para qua 0 candldato tenha esgotado seus direitos 
no concurso. 

7.5. 0 contato realizado peta Prefeitura Municipal de Olimpia corn o candidato, por telefone 
ou correspondéncia, não tern caréter oficial, é meramente lnformativo, não sendo 
aceita a alegacão do não recebimento como justificativa de auséncla Cu de 
comparecimento em data, local ou horário Incorretós, sendo do candidato a 
responsabilidade de acompanhar pela imprensa oficial, a publicação das respectivas 
convOcaçóes. 

7.6. Os candidatos atendidos em qualquer uma das convocaçöes para admlssão, terào 
exauridos seus direitos no concurso. 

7.7. A aprovaçào do candidato não Ihe assegura, em hlpótese alguma, o direito a admissão 
imedlata, reservando-se a Adrninlstração, obedecida ngorosamente a ordem 
classificatória, o direito de admitlr os candidatos aprovados e classificados dentro do 
nümero de vagas, de acordo corn sues necessldades, conveniéncla e disponiblfldade 
orçamentárla e financeira. 

8. DAS DISPOSIçOES  FINAlS 

8.1. A inscriçáo do candidato lmplicará o conhecirnento das presentes instruçSes e a tácita 
aceltaçào das condlçôes do Concurso PCiblico, tals como so acham estabelecidas no 
Edital do Abertura e nas normas legals pertinentes, bern como em eventuals 
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aditamentos e instrucôes especificas para a realização do certame, acerca das quals o 
candidato nâo poderá alegar desconhecimento. 

8.2. Näo será fornecida informaçào relativa a convocaçâo, ao resultado das provas e 
resultado final via telefone ou e-mail, bern como atestados ou declaraçOes pela 
participação no Certarne. 

8.3. Motivará a ellminação do candidato do Concurso Piblico (sem prejuizo das sançäes 
penais cabiveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste 
Edital e/ou em outros relativos ao Concurso PCiblico, nos cornunicados, nas instruçöes 
aos candidatos e/ou nas instruçóes constantes da Prova), o candidato que: 
a) apresentar-se apOs o fechamento dos portOes do prédlo, inadmitindo-se qualquer 

tolerància; 
b) não comparecer as provas seja qual for o motivo alegado; 
C) nào apresentar o original documento que bern o identifique; 
d) ausentar-se da sale de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
e) ausentar-se do local antes de deconida uma hora a meia do inlcio das provas; 
f) ausentar-se da sala de provas levando foiha de respostas ou outros materials não 

permitidos; 
g) estiver portando armas, mesmo que possua 0 respectivo porte; 
h) Iançar mao de meios ilicitos para a execuçäo das provas; 
i) for surpreendido em cornunicaçào corn outras pessoas ou utillzando-se de livros, 

notas ou impressos não permitidos ou máquina calculadora ou simHar, 
J) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletronico ou de 

comunicação como aqueles descritos no item 4.34; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabaihos, incorrendo em 

comportamento Indevido. 
I) descumprir qualquer regra estabelecida neste Edital, nas retificacöes e no Edital de 

Convocação para realização das provas. 

8.4. A inexatidâo das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras 
Irregularidades constatadas no decorrer do processo, verlflcadas a qualquer tempo, 
acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a admlssáo do candidato, sem prejuizo 
das medidas de ordern administrativa, civel ou criminal cabiveis. 

8.5. Todos Os atos relativos ao presente Concurso P(iblico, convocaçOes, avisos e 
resultados ate sua hornologacâo serào publicados na lrnprensa oficlal e/ou divulgados 
no site www.ibamsp-concursos.org.br  e www.olimoia.so.pov.br  sendo de 
responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos relativos ao Concurso 
Pibllco por esses melos. 

8.6. Compete a banca examinadora a deliberacäo sobre o grau de dificuldade da. prova e a 
quantidade de questöes por assunto. 

8.7. A Prefeitura Municipal de Olimpia e o SAM se eximem das despesas decorrentes de 
viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer prova do Concurso 
PCiblico, bern como objetos pessoals esquecidos e danificados nos locals de prova. 

8.8. Os itens deste Edital poderâo sofrer eventuais alteraçöes, atualizaçøes ou acréscimos 
enquanto nâo consurnada a provldència ou evento que Ihes dlsser respelto 
circunstàncla que será mencionada em Edital ou aviso a ser divulgado, sendo do 
candidato a responsabilidade de acompanhar pela Imprensa oficlal e pelos sites do 
IBAM e da Prefeitura, as eventuais retlficaçOes e comunicaçöes. 
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8.9. A Prefeitura Municipal de Olimpia e o Instituto Brasileiro de Administraçäo Municipal 
não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicaç6es 
referentes a este Concurso. 

8.10. Decorridos 90 (noventa) dias da homologaçào do Concurso e näo caracterizando 
qualquer óbice, e facultada a incineraçáo da prova e demals registros escritos, 
mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso, os registros eletrônlcos. 

8.11. 0 prazo de validade deste Concurso será de 01 (urn) ano, a contar da data de 
homologacao, prorrogável por Igual perlodo, a Juizo da Admlnistração Municipal. 

8.12. 0 resultado final do Concurso será homologado pelo Prefelto de Olimpla. 

8.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comlssâo designada para a realização do 
presents Concurso PCiblico. 

OlImpla, 26 de setembro de 2013. 

ANDRE LUIZ NAKAMURA 
Presidents da Comissäo 
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ANEXO I - SINTESE DAS ATRIBUIcOES (conforme IegisIaçäo em vigor) 
CONCURSO POBLICO 0412013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 

Analista do Tocnologla do Informaçào - 

Analisar e estabelecer a utilizaçâo de sistema de processamento eletrOnico do dados, estudando as 
necessidades dos usuários, possibilidades e métodos pertinentes pars assegurar a exatidão, 
confiabilidade, integração, seguranca e rapidez dos diversos sistemas. Gerenciar fisica e 
logicamente a rede, estabelecendo regras de uso e compartilhamento do recursos. Administrar os 
ativos da Rede, reparando e indicando necessidade de compra Elaborar descriçOes tecnlcas pars 
compra de ativos, Prestar suporte aos usuãrlos. 
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ANEXO II— PROGRAMAS DAS PROVAS 

CONCURSO PUBLICO 0412013 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 

CONHECIMENTOS sAsi 
Portuguès:- QuestOes qua possibilitem avaliar a capacidade de lnterpretaçào do texto, conhecimento 
da norma culta no modalidade escrita do idioma e aplicacAo do Ortografla oficial; Acentuaçâo grafica; 
Pontuaçâo; Classes gramaticais; Concordáncia verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocaçao e 
Regencia nominal e verbal. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Arte, Literature, Politica e Socledade. Fatos e aconteclmentos ocorndos e noticiados polo mEdia nos 
ultimos 12 meses anterlores a data de encerramento das lnscriçOes 

ONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Backbone e Data Center; Camadas do comunicação; Certiflcaçäo Digital; Configuraçào de 
elementos de rede roteadores e switches e firewall; Configuracao de equipamentos de LAN e WAN; 
lntegraçâo de redes LAN/WAN; 
Redo - Camadas de comunicaçao; Redo - Protocolos de comunicaçao; Rode - Roteadores 
(Arquitetura e Configuraçao); Redo - Switches (Arquitetura e Configuracao); Segurança de Redo - 
Anti-virus; Seguranca de Rode - Camadas do Seguranca; Segurança de Rode - Firewall; Segurança 
de Redo - IPS; Topologia de redes. 
Rotinas de backup;banco dodos SQL Server; Conceitos de arquitetura; Conceitos de organlzacao de 
dados, arquivos e metodos de acesso; correio eletrônico notes e exchange; Rotlnas do acesso, 
seguranca, integridade e recuperacao do dodos Sistemas Operacionais Windows e Unux; Storage; 
\/irtualizaçâo 
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ANEXO III - FORMULARIO PARA INTERP0sIçA0 DE RECURSO 

CONCURSO PUBLICO 04/2013 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 

Obs.: Ler atentamente 0 Capltulo Referents aos Recursos antes do proenchirnento. 

NOME DO CANDIDATO:  

N2  DE INSCRIçAO:___________ 

CARGO:  

TWO DE RECURSO: (marcar urn X) 

) CONTRA 'O EDITAL 
)CONTRAGABARITO 

( ) CONTRA PONTuAcA0 PRO VA OBJETIVA 
( ) CONTRA A CLA8sIFIcAçA0 

OUTROS 

N2  DA QUESTAO (caso o recurso refira-se a questlo/gabarito divulgado) 

FuNDAMENTAcA0: 

Assinatura do Candidato:  

Data: / /2013 
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ANEXO IV - REQUERIMENTO PARA SOLICITAcAO DE CONDIçAO ESPECIAL PARA 
REALIzAçAO DA PRO VA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA 

CONCURSO POBLICO 0412013 

Obs.: Preencher duas vias (uma das via* será o protocolo do candldato) 

NOME DO CANDIDATO:  

N& DE INSCRIcAO:___________ 
NUMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE:  

CARGO: 

Descrever a condicão especial que necessita para realizar a prova 

Data: / /2013 

Assinatura do Candidato: 

Responsável pelo recebimento:  
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