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EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO N° 03/2013 

A Prefeitura Municipal de Rio Claro, nos termos da legislação vigente, em especial a Lei Complementar nº 01 
de 26 de abril de 2001 e suas alterações e também a Lei Complementar nº 017 de 16 de fevereiro de 2007 e 
suas alterações, através da Comissão Especial Organizadora instituída pela Portaria nº 12.631 de 01 de 
outubro de 2013, torna pública a abertura de inscrições ao Concurso Público de Provas, que será realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM para provimento dos cargos que integram seu 
quadro de pessoal, conforme Tabela do item 1.1, deste Edital. 

O Concurso Público será regido pelas instruções especiais a seguir transcritas. 
 
 

Instruções Especiais 
 
1.  DOS CARGOS 
1.1. Os cargos, as vagas, a escolaridade, as exigências, a carga horária semanal, os salários e as taxas de 

inscrição são estabelecidos abaixo: 

Código Cargos Nº de 
Vagas 

Escolaridade / Exigências / Carga 
Horária Semanal 

Salários 
R$ 

Taxa 
Inscrição 

R$ 

301 ASSISTENTE SOCIAL 1 

Curso Superior de Serviço Social 
com inscrição no Conselho 
Regional de Serviço Social 
(CRESS) / 30 horas 

1.639,96 68,00 

302 CARPINTEIRO 

 
1 

Ensino Fundamental I (4ª série) / 
Com habilidade no manuseio de 
ferramentas de carpintaria / 40 
horas 

1.008,29 35,00 

303 JARDINEIRO 
 
1 

Alfabetizado /Com habilidades para 
execução de serviços de 
jardinagem / 40 horas. 

857,28 30,00 

304 MECÂNICO 
 
1 

Ensino Fundamental II (8ª série) 
com curso profissionalizante na 
área / 40 horas 

1.008,29 35,00 

305 MOTORISTA 
 
1 

Ensino Fundamental II (8ª série); 
Carteira Nacional de Habilitação 
Categoria D / 40 horas 

1.008,29 35,00 

306 
TÉCNICO EM DESENHOS E 
PROJETOS 

 
1 

Ensino Médio Profissionalizante /  
40 horas 

1.199,86 48,00 

307 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
1 Ensino Médio Completo com curso 

profissionalizante de informática / 
40 horas 

1.199,86 48,00 

1.2. As atribuições dos cargos são as constantes do Anexo I deste Edital. 

1.3. O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos pelo regime Estatutário instituído pela Lei 
Complementar nº 017 de 16 de fevereiro de 2007, e suas alterações - Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais de Rio Claro, para as vagas relacionadas na Tabela do item 1.1, nesta data, e mais as que 
vagarem ou que forem criadas durante o prazo de validade do Concurso Público e serão providas 
mediante nomeação dos candidatos nele habilitados. 

1.4. O valor salarial mencionado refere-se ao mês em curso e será reajustado de acordo com os percentuais 
aplicados pela Prefeitura Municipal de Rio Claro aos salários dos servidores públicos municipais da 
mesma categoria. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
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2.  DAS INSCRIÇÕES 

INSTRUÇÕES GERAIS E ESPECIAIS QUANTO À INSCRIÇÃO: 

2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais retificações, 
comunicados e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais o candidato não 
poderá alegar desconhecimento. 

2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de 
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso. 

2.3. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a habilitação no Concurso 
e no ato do ingresso, irá satisfazer as seguintes condições: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; 
d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; 
e) comprovar escolaridade/pré-requisitos exigidos para o cargo e, quando se tratar de profissão 

regulamentada, no ato da posse, apresentar o competente registro de inscrição no respectivo órgão 
fiscalizador; 

f) não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no 
pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 

g) submeter-se, por ocasião da admissão, ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a 
ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e mental; 

h) não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os casos previstos na Constituição Federal; 

i) preencher as exigências para provimento do cargo segundo o que determina a Lei e a Tabela do item 
1.1 do presente Edital; 

j) não ter sido dispensado por justa causa, ou exonerado a bem do serviço público. 

2.4. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas no item 2.3, deste 
Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação quando da convocação para ingresso no quadro de 
servidores públicos municipais, sob pena de desclassificação automática, não cabendo recurso.  

2.5. As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da Internet  no período de 11 a 31 de outubro de 
2013.  

 2.5.1. O período de inscrição poderá ser prorrogado por necessidade de ordem técnica e/ou 
operacional, a critério da Comissão do Concurso e do IBAM. 

 2.5.2. A prorrogação de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para 
todos os efeitos legais a comunicação feita no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br. 

2.6. Os valores das inscrições são os dispostos na Tabela do item 1.1 deste Edital. 

2.7. Ao se inscrever o candidato deverá indicar o código da opção do cargo para o qual pretende concorrer, 
conforme tabela constante do item 1.1 deste Edital. 

2.8. Ao inscrever-se no Concurso, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre a 
aplicação das provas, em especial os requisitos mínimos de escolaridade e exigências constantes da 
Tabela do item 1.1 deste Edital. 

2.9. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira responsabilidade do 
candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Rio Claro e ao Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal – IBAM, o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher esse documento 
oficial de forma completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 

2.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração da opção do cargo. 

 2.10.1. Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga. 

2.11. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja qual for o motivo 
alegado. 

2.12. Não será concedida isenção da taxa de inscrição. 

2.13. Não serão aceitas inscrições por via postal ou que não estejam em conformidade com o disposto neste 
Edital. 
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2.14. O candidato deverá optar somente por um cargo, entretanto, caso seja efetuada mais de uma inscrição 
será considerada, para efeito deste Concurso Público, aquela em que o candidato estiver presente na 
prova objetiva sendo considerado ausente nas demais opções, exceto quando as provas não ocorrerem 
no mesmo período. 

2.15. O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, deverá solicitá-la, por meio de 
SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP - Departamento de Concursos CEP: 
04626-970, REF. RIO CLARO – CONCURSO PÚBLICO 03/2013 no mesmo período destinado às inscrições 
(do dia 11 ao dia 31/10/2013), IMPRETERIVELMENTE .  

2.15.1. O candidato que não o fizer até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, não terá a 
condição atendida.  

2.15.2. O Modelo de requerimento de solicitação de condição especial para a realização das provas consta do 
Anexo IV deste Edital. 

2.15.3. Para efeito do prazo estipulado no item 2.15,  será considerada a data de postagem fixada pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

2.15.4. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido 
e ficará condicionada à possibilidade de fazê-las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não 
enseje seu favorecimento. 

2.15.5. Não haverá preparação de prova especial, mesmo que solicitada no formulário de inscrição, caso o 
recebimento do documento mencionado no item 2.15 não ocorra durante o período de inscrição. 

2.16. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à 
possibilidade de fazê-las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu favorecimento. 

2.17. A inscrição do candidato com deficiência deverá obedecer, rigorosamente, o disposto no Capítulo 3 do 
presente Edital. 

2.18. Para inscrever-se via Internet, de 11 a 31 de outubro de 2013 o candidato deverá acessar o endereço 
eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao 
Concurso Público e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo. 

2.18.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os 
dados via Internet e imprimir o boleto bancário. 

2.18.2. O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br  deverá 
ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento do 
formulário de solicitação de inscrição on-line. 

2.18.3. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição em qualquer banco do sistema de 
compensação bancária, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico, até a data 
do vencimento do boleto bancário. (01 de novembro de 2013 ) 

2.18.4. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro, cheque do próprio 
candidato ou débito em conta corrente de bancos conveniados. 

2.18.4.1. O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado após a 
respectiva compensação. 

2.18.4.2. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á sem 
efeito a inscrição. 

2.18.5. O pagamento do boleto deverá ser feito, preferencialmente, na rede bancária. 

2.18.6. O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o dia 01 de novembro de 2013 , 
caso contrário, não será considerado. 

2.18.7. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade 
em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

2.18.8. O candidato que efetuar o agendamento de pagamento de sua inscrição deverá atentar para a 
confirmação do débito em sua conta corrente. Não tendo ocorrido o débito do valor agendado (e 
conseqüente crédito na conta do IBAM) a inscrição não será considerada válida. 

2.18.9. A partir de dois dias  úteis após o pagamento do boleto o candidato poderá conferir no 
endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) se os dados da 
inscrição efetuada pela Internet estão corretos, se foram recebidos e se o valor da inscrição foi 
creditado. 
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2.18.10. Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br e no 
link “área do candidato” digitar seu CPF e data de nascimento. Para tanto é necessário que o 
candidato cadastre esses dados corretamente .  

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

2.18.11. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do 
pagamento do valor da inscrição. 

2.18.11.1. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado com valor menor do que o 
estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de 
encerramento das inscrições. 

2.18.12. O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia do documento de identidade, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob 
as penas da lei. 

2.18.13. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e a Prefeitura Municipal de Rio Claro não se 
responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

2.18.14. As inscrições via internet devem ser feitas com antecedência, evitando o possível 
congestionamento de comunicação no site www.ibamsp-concursos.org.br nos últimos dias de 
inscrição. 

2.18.15. O descumprimento das instruções de inscrição constantes deste Capítulo implicará a não 
efetivação da inscrição. 

2.18.16. Para efetuar sua inscrição o candidato poderá, também, utilizar os equipamentos do 
Programa Acessa São Paulo disponível nos seguintes endereços: 
Aguaí: Rua Olinda Silveira da Cruz Braga, 200 - Parque Interlagos, Aguaí, tel. (19) 3652-6155 
Águas de Lindóia: Rua Domingos Lazari, 410 - Pimentéis, Águas de Lindóia, tel. (19) 3824-5208 
Araras:   Faculdade Municipal de Araras - Alameda Clementino Dalla Costa, 402 - Bairro Belvedere, 
Araras, tel. (19) 3551-5245 
Campinas: Rua Odete Terezinha Octaviano Santucci, 92 - Vida Nova, Campinas, tel. (19) 3224-7191 
Charqueada: R. Arlindo Meneghini, 275 - Residencial Antonieta - Centro, Charqueada, tel. (19)3186-
9026 
Conchal: Rua Mogi Mirim, 42 - Centro, Conchal, tel. (19) 3866-3702 
Hortolândia:  Av. Brasil, 1.100 - Jardim Amanda, Hortolândia, tel. (19) 3909-2377 
Leme:  Av. Visconde de Nova Granada, 1061 - Jardim Itamarati, Leme, tel. (19) 3555-2270 
Limeira:  Rua Treze de Maio, 102 - Centro, Limeira, tel. (19) 3442-6539 
Mogi-Guaçu: Av. dos Trabalhadores, 2651 / 2652 - Jardim Camargo, Mogi Guaçu, tel. (19) 3831-
1844 / (19) 3861-4225 
Mogi-Mirim:   Rua Francisco Dias Reis, 735, Mogi Mirim, tel. (19) 3862-6999 
Piracicaba:   Rua do Rosário, 833 - 2° andar - Centro, Piracica ba, tel. (19) 3434-9032 
Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580 - Paulista, Piracicaba  
Pirassununga:  Rua Romilda Victorelli, 1575 - Vila Redenção (ao lado CDHU), Pirassununga,  
tel. (19) 3562-1536 
Rio Claro: Rua 2, 2880 - Parque do Lago Azul, Rio Claro, tel. (19) 3522-8000 
Rio das Pedras: Av. Dr. Adhemar de Barros, 520 - Bairro Bom Jesus II, Rio das Pedras,  
tel. (19) 3493-6909 
Serra Negra: Praça XV de Novembro, s/n - Centro, Serra Negra, tel. (19) 3842-2345 
Sumaré: Rua Geraldo de Souza, 221 - Jardim Carlos Basso, Sumaré, tel. (19) 3828-8342 

 
 
3.   DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

3.1. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias descritas no artigo 4º do Decreto 
Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro 
de 2004. 

3.2. Ao candidato abrangido pelo Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto 
Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 é assegurado o direito de inscrever-se na condição de 
deficiente, desde que declare essa condição no ato da inscrição e a sua deficiência seja compatível com 
as atribuições do cargo ao qual concorre. 
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3.3. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no 
formulário de inscrição via Internet e, no período das inscrições, deverá enviar ao IBAM os documentos a 
seguir: 

a) Laudo médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa 
da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da prova, informando também o seu 
nome, documento de identidade (R.G) e opção do cargo; 

b) O candidato portador de deficiência visual, além da entrega da documentação indicada na letra “a” 
deste item, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial 
em BRAILE ou AMPLIADA, especificando o tipo de deficiência. Aos deficientes visuais (cegos) que 
solicitarem prova especial serão oferecidas provas no sistema BRAILE e suas respostas deverão ser 
transcritas também em BRAILE. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da 
aplicação da prova, reglete e punção podendo, ainda, utilizar-se de soroban. 

3.4. O laudo médico e, eventual solicitação de condição especial para realização da prova, deverá ser 
encaminhado, por meio de SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP - 
Departamento de Concursos CEP: 04626-970, REF. RIO CLARO – CONCURSO PÚBLICO 03/2013 no 
mesmo período destinado às inscrições (DE 11 A 31/10/2013), IMPRETERIVELMENTE.  

3.4.1. O candidato que não encaminhar a solicitação de condição especial até o término das inscrições, seja 
qual for o motivo alegado, não terá a condição atendida.  

3.4.2. O Modelo de requerimento de solicitação de condição especial para a realização das provas consta do 
Anexo IV deste Edital. 

3.4.3. Para efeito do prazo estipulado no item 3.4, será considerada a data de postagem fixada pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

3.5. Os candidatos que, não atenderem dentro do prazo do período das inscrições, aos dispositivos 
mencionados no: 
Item 3.3 – letra “a” – não serão considerados como candidato com deficiência. 
Item 3.3 – letra “b” – não terão a prova preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 

3.6. O laudo enviado enviado não será devolvido. 

3.7. O laudo deverá ter sido expedido no prazo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições. 

3.8. Nas provas realizadas com auxílio de fiscal ledor, o candidato identificará, para cada questão, a 
alternativa que será marcada pelo fiscal na folha de respostas. 

3.9. O IBAM e a Prefeitura Municipal de Rio Claro não serão responsabilizados por eventuais erros de 
transcrição cometidos pelo fiscal ledor. 

3.10. Para a realização de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser transcritas pelo mesmo sistema 
devendo o candidato levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção. 

3.11. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à 
possibilidade de fazê-las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu 
favorecimento. 

3.12. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste capítulo, 
não poderá interpor recurso em favor de sua condição. 

3.13. As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na legislação federal serão 
automaticamente aplicadas no cumprimento deste Edital. 

3.14. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção. 

3.15.  A deficiência não poderá ser apresentada como motivo para justificar a concessão de readaptação do 
cargo ou concessão de aposentadoria por invalidez. 

3.16. O candidato com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização das 
provas. 

3.17. Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, serão reservados aos 
candidatos com deficiência 5% (cinco por cento) do número de vagas de cada cargo. 

3.18. Os candidatos com deficiência aprovados constarão da listagem geral dos aprovados por cargo e de 
listagem especial. 

3.19. Os candidatos com deficiência aprovados deverão submeter-se, quando convocados, a exame médico a 
ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do 
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candidato como pessoa com deficiência ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício da 
função, observada a legislação aplicável à matéria. 

3.20. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o nome do candidato será excluído da 
listagem correspondente permanecendo somente na lista de classificação geral. 

3.21. O candidato que for julgado inapto, em razão da deficiência incompatibilizar-se com o exercício das 
atividades próprias do cargo, será desclassificado do Concurso. 

3.22. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará em perda do 
direito a ser admitido para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 

 
 
4. DAS PROVAS E SEU JULGAMENTO 

4.1. A seleção dos candidatos será realizada mediante aplicação de provas objetivas  de caráter classificatório 
e eliminatório para todos os candidatos. 

4.2. As provas objetivas serão de caráter classificatório e eliminatório e se constituirão de questões objetivas de 
múltipla escolha. 

4.2.1. O conteúdo das questões variará de acordo com o grau de escolaridade exigido para o 
preenchimento do cargo ao qual o candidato concorrer, conforme Anexo II deste Edital. 

4.3. A aplicação das provas objetivas, para todos os cargos, está prevista para o dia 01 de dezembro de 2013 . 

4.4. A aplicação da prova na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à realização das 
mesmas. 

4.5. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nas escolas 
localizadas na cidade de Rio Claro, o IBAM reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas, não 
assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento dos candidatos. 

4.6. Havendo alteração da data prevista no item 4.3, as provas poderão ocorrer em outra data, aos domingos. 

4.7. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados oportunamente através 
de Edital de Convocação para as provas a ser publicado no dia 22 de novembro de 2013  no Diário Oficial 
do Município de Rio Claro, no site do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br e da Prefeitura 
www.rioclaro.sp.gov.br. 

4.8. Não serão enviados cartões de convocação devendo o candidato tomar conhecimento dos locais e 
horários de aplicação das provas através do Edital de Convocação mencionado no item anterior. 

4.9. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no horário, 
constantes das listas afixadas, no Edital de Convocação divulgado no Diário Oficial do Município de Rio 
Claro e no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM. 

4.10. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência mínima de 
30 minutos. 

4.11. O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de Convocação para fechamento 
dos portões será automaticamente excluído do certame, seja qual for o motivo alegado para seu atraso. 

4.12. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original de 
identidade que bem o identifique, ou seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida por Órgão 
ou Conselho de Classe (CREA, OAB, CRC, CRM etc.); Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação com foto ou Passaporte. 

4.13 É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o comprovante de pagamento do Boleto 
Bancário (inscrições realizadas pela Internet) ou o comprovante de inscrição local (inscrições presenciais)  

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

4.15. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a 
identificação do candidato. 

4.16. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido 
à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 

4.17 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais 
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Brasileiro de 
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Administração Municipal procederá a inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário 
com comprovação de pagamento, com o preenchimento de formulário específico. 

4.18. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada pelo Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal com o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição. 

4.19. Constatada a improcedência da inscrição a mesma será automaticamente cancelada sem direito a 
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 
decorrentes. 

4.20. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, pedido de vistas ou repetição de prova ou ainda, 
aplicação da prova em outra data, local ou horários diferentes dos divulgados no Edital de Convocação. 

4.21. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como 
justificativa de sua ausência.  

4.22. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e 
resultará na eliminação do Concurso Público. 

4.23. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando garantir a lisura e a idoneidade do 
Concurso Público – o que é de interesse público e, em especial dos próprios candidatos – bem como a 
sua autenticidade solicitará aos candidatos, quando da aplicação das provas, o registro de sua assinatura 
em campo específico na folha de respostas, bem como de sua autenticação digital.  

4.24. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas personalizada, 
único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas na capa do caderno de questões e na folha de respostas. 

4.24.1. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar ou, de qualquer modo, danificar a folha de 
respostas sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção da mesma. 

4.25. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na capa do caderno de questões e na folha de 
respostas. 

4.26. As instruções contidas no caderno de questões e na folha de respostas deverão ser rigorosamente 
seguidas, sendo o candidato único responsável por eventuais erros cometidos. 

4.27. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

4.28. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos materiais recebidos no 
momento da aplicação das provas não sendo aceitas reclamações posteriores. 

4.29. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
lápis preto nº 2 e borracha. 

4.30. O candidato deverá preencher os alvéolos, na folha de respostas da prova objetiva, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul. 

4.31. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, emenda ou 
rasura, ainda que legíveis. 

4.32. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre 
os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

4.33. O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, manter desligado 
qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de 
vibração e silencioso.  

4.34. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, 
receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, palm-top, relógio 
digital com receptor, poderá resultar em exclusão do candidato do certame, mesmo que o aparelho esteja 
dentro do envelope de segurança que será distribuído pelo IBAM. 

4.35. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e a Prefeitura Municipal de Rio Claro não se 
responsabilizarão por perda ou extravio de documentos ou objetos, ocorrido no local de realização das 
provas, nem por danos neles causados. 

4.36. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a folha de respostas devidamente assinada e 
identificada com sua impressão digital. 

4.37. Por razão de segurança, os cadernos de questões da prova objetiva somente serão entregues aos 
candidatos, no local de aplicação das provas, decorrido o tempo de uma hora. 
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4.38. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminarem as provas somente poderão deixar o local de aplicação 
juntos. 

4.39. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a utilização 
de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso. 

4.40. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá levar um 
acompanhante com maioridade legal que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da 
criança. 

4.40.1. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, inclusive no 
tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular. 

4.40.2. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova. 

4.40.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da prova. 

4.41. Exceto no caso previsto no item 4.40, não será permitida a presença de acompanhante no local de 
aplicação das provas. 

4.42. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude 
de afastamento do candidato da sala de prova. 

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

4.43. As provas objetivas com duração de 3 (três) horas, terão a seguinte composição: 

* 30 questões para os cargos de Carpinteiro, Jardineiro, Mecânico, Motorista 

* 40 questões para os demais cargos. 

4.44. Cada questão apresentará 4 (quatro) opções de respostas. 

4.45. Para cada acerto será computado 1 (um) ponto. 

4.46. Para ser considerado habilitado na prova objetiva o candidato deverá estar na margem estabelecida na 
Tabela abaixo: 

 

Cargo Habilitação na prova objetiva  
Assistente Social 
Técnico em Desenhos e Projetos 
Técnico em Informática 

Ter obtido, no mínimo, 20 (vinte) pontos 

Carpinteiro 
Jardineiro 
Mecânico 
Motorista 

Ter obtido, no mínimo, 15 (quinze) pontos 

 
 
5.  DA CLASSIFICAÇÃO  

5.1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, em listas de 
classificação. 

5.2. A nota final do candidato será aquela obtida na prova objetiva. 

5.3. Serão emitidas duas listas de classificação: uma geral, contendo todos os candidatos habilitados e uma 
especial, para os candidatos deficientes habilitados. 

5.4. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os seguintes critérios de 
desempate: 

a)  com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si 
e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

b)  obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos, quando for o caso; 
c)  obtiver maior pontuação nas questões de Português; 
d)  mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

5.5. Persistindo ainda o empate, poderá haver sorteio com a participação dos candidatos envolvidos. 

5.6. No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de desempate, estando 
sujeito às penalidades impostas pela Administração Municipal, em caso de inverídicas.  
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6.     DOS RECURSOS 

6.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do 
Município de Rio Claro da ocorrência do evento que motivou a reclamação.  

6.2. Caso a divulgação ocorra de segunda a sexta-feira, será considerado como primeiro dia útil o da 
divulgação e o segundo dia, o subseqüente a ele. 

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

6.4. O recurso deverá ser encaminhado ao Presidente da Comissão Especial Organizadora do Concurso 
Público da Prefeitura Municipal de Rio Claro e protocolado no Atende Fácil localizado na Avenida 2 nº 130 
entre ruas 2 e 3 - Centro – Rio Claro SP, no horário das 8h30 às 17h00, conforme modelo constante do 
Anexo III deste Edital. 

6.5. Os recursos deverão ser digitados ou datilografados e redigidos em termos convenientes que apontem de 
forma clara as razões que justifiquem sua interposição dentro do prazo estabelecido. 

6.6. Não será permitido ao candidato anexar cópia de qualquer documento quando da interposição de recurso. 
Documentos eventualmente anexados serão desconsiderados. 

6.7. Será liminarmente indeferido o recurso: 
a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e consistente que 
permita sua adequada avaliação; 
b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso; 
c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo; 
d) em formulário diverso do estabelecido no Anexo III; 
e) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário, devendo o 
candidato utilizar um formulário para cada questão, objeto de questionamento; 
f) apresentado em letra manuscrita; 
g) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 
h) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções constantes 
dos Editais de divulgação dos eventos. 

6.8. Não haverá segunda instância de recurso administrativo, re-análise de recurso interposto ou pedidos de 
revisão de recurso, bem como recurso contra o gabarito oficial definitivo. 

6.9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes 
à prova independente de terem recorrido. 

6.9.1. A pontuação relativa à questão anulada será atribuída aos candidatos que não marcaram a 
alternativa inicialmente dada como certa no gabarito preliminar. 

6.10. Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correção, as provas serão 
corrigidas de acordo com as alterações promovidas, considerando-se as marcações feitas pelos 
candidatos na(s) alternativa(s) considerada(s) correta(s) para a questão de acordo com o gabarito 
definitivo. 

6.11. A anulação de questão não acarretará em atribuição de pontos adicionais além daqueles a que o 
candidato prejudicado tem direito. 

6.12. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente haver 
alteração dos resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do mesmo. 

6.13. O candidato que desejar tomar conhecimento da manifestação do recurso impetrado deverá dirigir-se, 
pessoalmente, ao Atende Fácil - Avenida 2 nº 130 entre ruas 2 e 3 - Centro – Rio Claro SP, no horário das 
8h30 às 17h00, conforme datas especificadas no Edital de Decisão de Recurso, referente ao evento que 
motivou a reclamação.. 

6.14. A Banca Examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual não caberão recursos adicionais. 

6.15. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso. 
 
 
7.  DA NOMEAÇÃO DOS CARGOS 
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7.1. A nomeação dos habilitados far-se-á nas formas estabelecidas pelo regime Estatutário instituído pela Lei 
Complementar nº 017 de 16 de fevereiro de 2007, e suas alterações - Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais de Rio Claro. 

7.2. A nomeação dos candidatos aprovados, de acordo com as necessidades da Administração, obedecerá 
rigorosamente à ordem de classificação final e as condições dispostas no item 2.3 deste Edital. 

7.3. A aprovação no Concurso não gera direitos à nomeação. 

7.4. A convocação dos candidatos aprovados será realizada através de telegrama e de publicação no Diário 
Oficial do Município de Rio Claro e no site www.rioclaro.sp.gov.br. 

7.5. A aprovação do candidato não isenta o mesmo da apresentação dos documentos pessoais exigíveis para 
a nomeação. 

7.6. Independentemente da aprovação nas provas objetivas, os candidatos somente serão nomeados se 
aprovados nos exames médicos. 

7.7. O Processo de nomeação far-se-á nas formas estabelecidas pela Secretaria Municipal da Administração. 

7.8. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato será 
formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência Definitiva. 

7.9. O não comparecimento, quando convocado, implicará em sua exclusão e desclassificação em caráter 
irrevogável e irretratável do Concurso Público.  

 
 
8.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das 
condições do Concurso Público de Provas, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas 
legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do 
certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 

8.2. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos 
constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas provas objetivas 
do Concurso Público de Provas. 

8.3. Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas objetivas e resultado final 
via telefone ou e-mail. 

8.4. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público (sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao 
Concurso, nos comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes da Prova), o 
candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se 
qualquer tolerância; 
b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 
c)não apresentar o documento que bem o identifique; 
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
e) ausentar-se do local antes de decorrida uma hora do início das provas; 
f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, sem 
autorização; 
g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos 
não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 
j) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação como 
aqueles descritos no item 4.34; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

8.5. O prazo de validade deste Concurso Público de Provas é de 2 (dois) anos, a contar da data de 
homologação, prorrogável por igual período a juízo da Administração Municipal. 

8.6. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos ou outras irregularidades constatadas no 
decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretarão a nulidade da inscrição, prova ou a 
nomeação do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis. 
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8.7. Todos os atos relativos ao presente Concurso Público de Provas, convocações, avisos e resultados serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Rio Claro e divulgados nos sites www.ibamsp- 
concursos.org.br e www.rioclaro.sp.gov.br. 

8.8. É responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, junto ao Departamento de 
Gestão de Pessoas na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal  de Rio Claro, mediante 
documento protocolado no Atende Fácil localizado na Avenida 2 n.º 130 entre ruas 2 e 3, Centro,  no 
horário das 8h30 às 17h00 até que se expire o prazo de validade do Concurso Público de Provas, para 
viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for nomeado, perder o prazo para tomar posse, 
caso não seja localizado. 

8.9. O contato realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Claro com o candidato, por telefone ou 
correspondência, não tem caráter oficial, é meramente informativo, não sendo aceita a alegação do não 
recebimento como justificativa de ausência ou de comparecimento em data, local ou horário incorretos, 
sendo do candidato a responsabilidade de acompanhar pelo Diário Oficial do Município de Rio Claro a 
publicação das respectivas convocações. 

8.10. Em caso de alteração de algum dado cadastral, até a realização das provas objetivas, o candidato deverá 
requerer a atualização ao IBAM, através do e-mail atendimento@ibamsp.org.br. 

8.11. Os aposentados em cargo/função/emprego públicos somente serão nomeados, mediante aprovação 
neste Concurso Público, se as funções estiverem previstas nas acumulações legais contidas na 
Constituição Federal. Nesse caso, o aposentado deverá apresentar, na data da nomeação, documento 
que comprove a aposentadoria. 

8.12. A Prefeitura Municipal de Rio Claro e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) não se 
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 

a)  endereço não atualizado; 
b)  endereço de difícil acesso; 
c)  correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato; 
d)  correspondência recebida por terceiros. 

8.13. A Prefeitura Municipal de Rio Claro e o IBAM se eximem das despesas decorrentes de viagens e estadias 
dos candidatos para comparecimento a qualquer prova do Concurso Público de Provas, bem como 
objetos pessoais esquecidos e danificados nos locais de prova. 

8.14. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, 
desde que verificadas falsidades ou inexatidões de declarações ou informações prestadas pelo candidato 
ou irregularidades na inscrição, nas provas ou nos documentos. 

8.15. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos 
para as provas objetivas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser 
publicado, sendo do candidato a responsabilidade de acompanhar pelo Diário Oficial do Município de Rio 
Claro e sites mencionados as eventuais retificações. 

8.16. O resultado final do Concurso Público de Provas será homologado pelo Prefeito Municipal de Rio Claro. 

8.17. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público de Provas e a apresentação para 
nomeação, posse e exercício correrão às expensas do próprio candidato. 

8.18. A Prefeitura Municipal de Rio Claro e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso 
Público. 

8.19. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação do Concurso Público de Provas e não caracterizando 
qualquer óbice, é facultada a incineração da prova objetiva e demais registros escritos, mantendo-se, 
porém, pelo prazo de validade do Concurso Público de Provas, os registros eletrônicos. 

8.20. Serão designados pelo Prefeito Municipal, o Presidente e os membros da Comissão Especial 
responsáveis pela organização do certame, ficando delegada ao Presidente a competência para tomar as 
providências necessárias à realização de todas as fases do presente Concurso Público. 

8.21. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Organizadora designada para a realização 
do presente Concurso Público. 

 
Rio Claro, 11 de outubro de 2013. 

 
COMISSÃO ESPECIAL ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO 
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Cibele Regina Bagatini do Nascimento 
Elenita Loureiro (Presidente) 

Ellen Jane Bortolin 
Fátima Surian Teixeira  

José Cesar Pedro 
Josiane Tomasella Bordignon 

Michele Pereira da Silva 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES 
ASSISTENTE SOCIAL 
Descrição sumária:  desenvolve atividades voltadas à pesquisa, planejamento, execução e avaliação de programas 
referentes às demandas sociais do município. 
Descrição detalhada: 
⇒ Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 

profissionais. 
⇒ Prestar assessoria e supervisão técnica à Entidades, Conselhos Municipais e Movimentos Sociais Populares em relação 

às políticas sociais do município, no exercício e na defesa de seus direitos civis, políticos e sociais. 
⇒ Articular parcerias, viabilizando e participando no desenvolvimento de projetos de interesse do município. 
⇒ Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos no âmbito de atuação da política de Assistência 

Social com a participação da sociedade civil. 
⇒ Esclarecer pessoas e grupos de diferentes segmentos sociais, identificando recursos e encaminhando-as para o 

atendimento. 
⇒ Realizar estudos socioeconômicos para fins de inclusão em benefícios, serviços e programas desenvolvidos por órgãos 

da administração pública e sociedade civil. 
⇒ Planejar, organizar e administrar benefícios, atendendo a política da Assistência Social. 
⇒ Desenvolver e participar de programas de educação continuada relacionados à área de atuação. 
  
CARPINTEIRO 
Descrição sumária: realizar trabalhos gerais de carpintaria em uma oficina ou canteiro de obras, construindo, cortando, 
armando, instalando e reparando peças, instalações, móveis e utensílios de madeiras. 
Descrição detalhada: 
⇒ Selecionar o material mais adequado para a realização do trabalho. 
⇒ Traçar os contornos da peça segundo o modelo desejado, possibilitando o corte da mesma. 
⇒ Confeccionar peças, serrando, aplainando, alisando, furando e executando outras operações com ferramentas, tais 

como: plaina, serrote, formão, goiva, furadeira, serras, máquinas e outros instrumentos de carpintaria. 
⇒ Montar as peças, encaixando-as e fixando-as com cola, pregos ou parafusos, formando o objeto desejado. 
⇒ Instalar esquadrias e outras peças de madeira ou metal como janela, básculas, fechadura, outros, em locais próprios. 
⇒ Reparar elementos de madeira, substituindo partes desgastadas ou deterioradas para recompor a forma anterior das 

mesmas. 
⇒ Colocar ou substituir ferragens em móveis, como fechadura, maçaneta, ferrolho e outros. 
⇒ Montar formas para concretagem, peças empregadas em obras de carpintaria, forros, palanques e engradamentos. 
⇒ Amolar e afiar as ferramentas de corte e peças de máquinas operatrizes, usando rebolo, lima, pedra de afiar, esmeril e 

outros. 
⇒ Operar máquinas de carpintaria, como serra-fita, tupia, desempenadeira, serra circular, torno e desengrossadeira, 

furadeira, aparadeira e outros, regulando e posicionando a madeira, acionando os dispositivos e controlando a 
execução dentro das medidas e formas desejadas. 

⇒ Responsabilizar-se pelo controle e utilização dos materiais, máquinas, equipamentos e instrumentais colocados à sua 
disposição. 

⇒ Proceder a limpeza e manutenção das máquinas operatrizes de carpintaria. 
⇒ Participar de reuniões de grupos de trabalhos. 
⇒ Executar outras atribuições afins. 
 
JARDINEIRO 
Descrição sumária: executa serviços de jardinagem e arborização em ruas e logradouros públicos. 
Descrição detalhada: 
⇒ Prepara a terra, arando, adubando, irrigando e efetuando outros tratos necessários, para proceder ao plantio de flores, 

árvores, arbustos e outras plantas ornamentais. 
⇒ Efetua a podagem das plantas e árvores, aparando-as em épocas determinadas, com tesouras e instrumentos 

apropriados para assegurar o desenvolvimento adequado das mesmas. 
⇒ Efetua o plantio de sementes e mudas, colocando-as em covas previamente preparadas nos canteiros, para obter a 

germinação e o enraizamento. 
⇒ Efetua a formação de novos jardins e gramados, renovando-lhes as partes danificadas, transplantando mudas, 

erradicando ervas daninhas e procedendo a limpeza dos mesmos, para mantê-los em bom estado de conservação. 
⇒ Prepara canteiros, colocando anteparos de madeira e de outros materiais, seguindo os contornos estabelecidos, para 

atender a estética dos locais. 
⇒ Zela pelos equipamentos, ferramentas e outros materiais utilizados, colocando-os em local apropriado, para deixá-los 

em condições de uso. 
⇒ Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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MECÂNICO 
Descrição sumária: Executa a manutenção preventiva e corretiva de máquinas de construção civil e terraplanagem, 
motores diesel que acionam grupos eletrógenos, maquinaria de construção e outros equipamentos mecânicos fixos ou 
móveis, veículos como caminhões, ônibus e outros, reparando equipamentos mecânicos, substituindo e ajustando as peças 
defeituosas e utilizando ferramentas comuns e especiais, bancada de testes e outros equipamentos para assegurar a esses 
veículos condições de funcionamento regular e eficiente. Executa serviços de manutenção em todos os veículos da 
P.M.R.C. localizando e reparando defeitos, trocando peças, utilizando no seu serviço diversos instrumentos, tais como: 
alicate, chaves, martelo, etc. 
Descrição detalhada : 
⇒ Efetuar a manutenção preventiva de motores a diesel empregados em instalações diversas, máquinas de construção e 

terraplanagem como as pás mecânicas, escavadeiras, moto niveladoras. 
⇒ Executar serviços de manutenção mecânica em todos os veículos da P.M.R.C. 
⇒ Corrigir defeitos, consertar ou substituir peças, efetuando as regulagens que se fizerem necessárias.  
⇒ Executar reparos no motor, embreagens, freios, rodas, direção, molas, alavancas ou diferencial, utilizando ferramentas 

apropriadas. 
⇒ Procurar localizar, em todos os reparos que efetua, a causa dos defeitos.  
⇒ Executar manutenção preventiva, fazendo revisões nos veículos na parte mecânica, a fim de verificar os desgastes de 

peças, ou proceder às regulagens necessárias ao seu perfeito funcionamento. 
⇒ Verificar cruzetas da transmissão, escapamento, molas, alinhamento das rodas, pedais, etc. 
⇒ Efetuar ocasionalmente, trabalhos de solda em diversas partes dos veículos. 
⇒ Executar outras atribuições afins, inclusive em motores a álcool e gasolina, se assim se fizer necessário. 
 
MOTORISTA 
Descrição Sumaria : conduz veículos automotores, para o transporte de passageiro e de carga e conservação dos 

mesmos. 
Descrição detalhada : 
⇒ Dirigir automóveis, caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e cargas. 
⇒ Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, 

óleo do carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de trafego. 
⇒ Requisitar a manutenção dos veículos quando apresentem qualquer irregularidade. 
⇒ Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos. 
⇒ Observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos. 
⇒ Controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na carga. 
⇒ Observar e controlar os períodos da revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a plena 

condição de utilização do veículo. 
⇒ Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, 

objeto ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização 
e controle da Administração. 

⇒ Recolher o veiculo após sua utilização, em local previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e 
fechado. 

⇒ Efetuar o recolhimento de animais nas ruas conforme as instruções recebidas. 
⇒ Realizar o transporte de pessoas doentes, migrantes e mendigos. 
⇒ Executar outras atribuições afins. 
 
TÉCNICO EM DESENHOS E PROJETOS 
Descrição sumária: executar cópias, reduções e ampliações de desenhos diversos de média ou pouca complexidade, bem 
como executar desenhos simples, tais como fluxogramas, cronogramas , gráficos, formulários e impressos em geral. 
Descrição detalhada: 
⇒ Copiar tabelas, diagramas, esquemas, gráficos, projetos de obras civis, plantas cadastrais, instalações, ferramentas e 

demais desenhos já estruturados, guiando-se pelo original, plantas e croquis, observando as instruções pertinentes. 
⇒ Dividir o objeto do desenho em seus elementos essenciais, considerando a correlação de funções e os aspectos a 

serem realçados, para melhor representá-los. 
⇒ Executar desenhos em perspectivas e sob vários ângulos, observando medidas características e outras anotações 

técnicas. 
⇒ Executar desenhos de avisos e cartazes diversos. 
⇒ Desenhos formulários, baseando-se em croquis ou modelos, para serem fotografados ou impressos. 
⇒ Atualizar os desenhos, introduzindo correções ou modificando-os, para adaptá-los a novos projetos e necessidades. 
⇒ Dar forma gráfica a dados numéricos tabulados, seguindo as orientações técnicas pertinentes. 
⇒ Executar restaurações de desenhos e plantas diversas. 
⇒ Organizar, atualizar e movimentar o arquivo de plantas e projetos providenciando as cópias heliográficas necessárias e 

efetuando os registros para fins de controle. 
⇒ Executar outras atribuições afins. 
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TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Descrição sumária: atua na atividade técnica de computação, preparando e esquematizando os sistemas a serem 
implantados no computador, apresentando apoio técnico às áreas de processamento de dados e usuários, verificando, 
acompanhando ocorrências de produção computacional e prestando informações técnicas com vistas ao aproveitamento 
dos recursos disponíveis do computador, de forma racional e otimizante. 
Descrição detalhada: 
⇒ Com base nas documentações recebidas, esquematiza o sistema a ser implantado no computador, confeccionando os 

cartões de controle necessários para a sua execução. 
⇒ Através das solicitações recebidas, programa o corrugaram dos sistemas a serem executados, conforme periodicidade 

e prioridade de cada um e acompanha todo o processamento até seu término, assim como toma medidas necessárias, 
quando da interrupção dos serviços, devido à queda de energia, pane no equipamento. 

⇒ Efetuar atualização de procedimentos catalogados em Biblioteca da produção e do sistema, examinando a necessidade 
de criação ou extinção dos mesmos e racionalização do espaço ocupado no disco e nas fitas retidas. 

⇒ Verificar e acompanhar as ocorrências de produção computacional, buscando solucionar os problemas surgidos ou 
acionar as áreas envolvidas, para fins de garantia da performance da produção. 

⇒ Verificar o desempenho e carga de trabalho do computador e equipamentos. 
⇒ Prestar informações técnicas, elaborando relatórios gerenciais específicos à sua área de atuação, ou fornecendo dados, 

para relatos gerais. 
⇒ Executar outras atividades correlatas a critério do superior imediato. 
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ANEXO II – PROGRAMAS DAS PROVAS  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
Carpinteiro, Jardineiro, Mecânico, Motorista 
Português:- Compreensão de texto; sinônimo e antônimo, pontuação, as classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e ortografia oficial. 
Matemática:- As quatro operações com números inteiros e fracionários; sistema métrico decimal (medidas de 
comprimento e de massas), medidas de tempo (hora, minuto e segundo) e resolução de situações problema. 
 
Técnico em Desenhos e Projetos e Técnico em Informá tica 
Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da norma 
culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; 
Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e 
verbal. 
Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; 
Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro 
Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal 
de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e 
resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – 
sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 1º e 2º graus; Sequências, 
Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de problemas. 
 
Assistente Social 
Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da norma 
culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; 
Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e 
verbal. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
ASSISTENTE SOCIAL 
O Serviço Social e a interdisciplinaridade. Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Lei de 
criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente, Saúde e Educação. Estatuto 
da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais. O papel do assistente 
social. A prática do Serviço Social: referências teórico-práticas. Políticas de gestão de assistência social: 
planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com comunidades. Atendimentos familiar e individual. O 
Serviço Social no atendimento terapêutico. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e ao 
Conselho Tutelar. O funcionamento municipal de assistência social. Legislação do Sistema Único de Saúde – 
SUS. Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
TÉCNICO EM DESENHOS E PROJETOS 
Conhecimentos de AUTOCAD. Conhecimentos básicos em topografia, conhecimento em desenho técnico para 
leitura de projetos de construção e parcelamento de solo. Cálculo analítico de áreas. Conhecimento de 
medição em campo. Noções para operar mesa digitalizadora. 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Sistema operacional Windows:  Instalação;  Configuração; Arquitetura do sistema; Ambientes (Serviços do 
Windows, Visualizador de eventos, Gpedit, Processos, etc.); Internet Explorer; Active directory;  Segurança do 
sistema operacional.Sistema operacional Linux: Instalação;  Configuração; Arquitetura do sistema; Segurança 
do sistema operacional.Hardware : Componentes (memória, processador, disco rígido, placa mãe, etc); 
Instalação; Configuração;  Arquitetura. Desenvolvimento de Sistemas: Lógica de programação e conceitos;  
Conceitos de banco de dados; Vbscript;  Batch ou arquivo de lote;  Powershell;  SQL. Rede de comunicação: 
Firewall; Spam; Vírus e antívirus; DMZ; Tipos de rede lógica e física (barramento, anel, estrela, etc.); 
Equipamentos de rede e suas finalidades(Switch, Hub, Roteador, Gateway, etc); Protocolos de rede (IPv4, 
TCP, UDP, IPSec, ARP, SNMP, SSH, DNS, DHCP, SMTP, HTTP, FTP, LDAP,  etc); Modelo ISO/OSI. 
Segurança da Informação: Conceito de ITIL; Conceitos de ISO 27001 e 27002; Políticas de segurança da 
informação. 
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ANEXO III - REQUERIMENTO DE RECURSO 
 

EDITAL Nº 03/2013 
 
 

Obs.: Ler atentamente o Capítulo 6 do Edital antes de proceder ao preenchimento deste formulário. 
 
DIGITAR OU DATILOGRAFAR 

Ao Senhor Presidente da Comissão Especial Organizadora do Concurso Público para preenchimento de vagas 

para o cargo de __________________________ 

Nome:_____________________________________ N.º de inscrição ______________ 

 

Questionamento: (Se recurso quanto ao gabarito, mencionar o número da questão) 
 
DIGITAR OU DATILOGRAFAR 

 

Embasamento: 
 
DIGITAR OU DATILOGRAFAR 

 

 

Assinatura: ______________________________ 

Data: ___/___/______ 
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ANEXO IV - REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO 
 

CONCURSO PÚBLICO 03/2013 
 
 
 

NOME DO CANDIDATO: ________________________________ ______________  

NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _______________________ 

CARGO: _____________ 
 

Declaro necessitar da seguinte condição especial para a realização da prova: 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Data: ___/___/2013 
 
 
Assinatura do Candidato: ________________________ 
 
 
 
Responsável pelo recebimento: _______________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


