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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
  

DECRETO Nº 6.116 DE 30 DE MARÇO 
DE 2.012.

Dispõe sobre nomeação do Conselho Deli-
berativo da Autarquia Municipal de Espor-
tes de Assis - AMEA.
 
ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de 
Assis, no uso de suas atribuições legais, 
e, conforme disposto no artigo 5º, da Lei 
Municipal nº 2.965, de 23 de dezembro de 
1.991 e nos Incisos VI e VII do artigo 8º da 
Lei Complementar nº 09 de 12 de Junho 
de 2.006,

D E C R E T A:
Art. 1º- Ficam designados para compor 
o CONSELHO DELIBERATIVO DA AU-
TARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE 
ASSIS - AMEA, com mandato de 2 (dois) 
anos, os seguintes membros:

I-  Representante do Poder Execu-
tivo:
 Sônia Rodrigues Spera 
         
II-  Representante do Poder Legisla-
tivo:
       Francisco José Machado
                                 
III-  Representante da Secretaria 
Municipal da Educação:
    Denise Calixto Marques Galo
                                 
IV-  Representante da Secretaria 
Municipal da Saúde:
 Leonardo Gonçalves Gabrigna

V-  Representante da Liga Assisen-
se de Esportes:
 José Maurício da Costa

VI-  Representante dos Atletas:
       Francisco Rodrigues Justo

VII-  Representante dos servido-
res do Quadro de Pessoal de Carreira da 
AMEA:
       Edemir Siqueira Alfredo

Art. 2º -   Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em 
contrário.
      Prefeitura Municipal de Assis, 
em 30 de Março de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 30 de Março de 2.012.

DECRETO N° 6.118, DE 30  DE MARÇO 
DE 2.012.

 
Declara de Interesse Social o Loteamen-
to denominado Residencial “Jardim Santa 
Clara”, face suas características popula-
res, localizado na Rua Santo Antônio, ane-
xo ao Conjunto Habitacional Assis III.

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de As-
sis, no uso de suas atribuições legais, em 
especial aos dispositivos do art. 7º, inciso 
IV da Lei nº 2.092, de 22 de Abril de 1.981 
que dispõe sobre o Código de Parcela-
mento do Solo do Município de Assis,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica declarado como de “Inte-
resse Social”, o Loteamento denominado 
“Jardim Santa Clara,” localizado na Rua 
Santo Antonio, anexo ao Conjunto Habita-
cional Assis III, neste Município, face suas 
características populares.

Art. 2º-  Com a presente declaração o Lo-
teamento poderá beneficiar-se dos dispo-
sitivos da  Lei Municipal nº 2.092, de 22 de 
Abril de 1.981, que dispõe sobre o Código 
de Parcelamento de Solo do Município de 
Assis

Art.  3º - Este Decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação.

Art.  4º -   Revogam-se as disposições em 
contrário.

                   Prefeitura Municipal de Assis, 
em 30 de Março de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MARCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e 

Negócios Jurídicos
Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 30 de Março de 2.012.

DECRETO N° 6.119, DE 30 DE MARÇO 
DE 2.012.

   
Dispõe sobre exoneração de Secretário 
Municipal de Assistência Social.

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de As-
sis, no uso de suas atribuições legais, em 
especial ao Inciso VI, do artigo 87, da Lei 
Orgânica do Município de Assis,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, do 
cargo de Secretário Municipal de Assistên-
cia Social, ADRIANO LUIS ROMAGNOLI 
PIRES, a partir de 31 de Março de 2012.
 
Art. 2º -  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 3º -   Revogam-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de 
Março de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-

nistração, em 30 de Março de 2012.

EDITAL Nº 21/02.012

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de 
Assis, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, e tendo em vista as normas 
constantes no Edital n° 17/2012 de Abertu-
ra de Inscrições para o Concurso Público 
nº 02/2012 para preenchimento de cargos 
do Quadro de Pessoal de Carreira da Pre-
feitura Municipal de Assis, publicado no 
Diário Oficial do Município nº 1.613, de 09 
de março de 2.012, torna público o presen-
te Edital, constando o Conteúdo Progra-
mático das provas para os cargos, como 
segue:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. CONHECIMENTOS GERAIS
ENSINO FUNDAMENTAL 
      Atualidades Nacionais;
      História e Geografia do Brasil;
      História e Geografia do Município de 
Assis;
      Cidadania;
      Ciência Hoje.

ENSINO MÉDIO COMPLETO  
Lei Orgânica do Município de Assis;
Plano Diretor Municipal de Assis;
Atualidades Nacionais e Internacionais;
História e Geografia do Brasil e do Municí-
pio de Assis;
Cidadania
Direitos Sociais – Individuais e Coletivos;
Ciência Hoje;
Meio Ambiente;

ENSINO SUPERIOR 
Lei Orgânica do Município de Assis;
Plano Diretor do Município de Assis;
Atualidades Nacionais e Internacionais;
História e Geografia do Brasil e do Municí-
pio de Assis;
Cidadania;
Direitos Sociais – individuais e coletivos;
Ciência Hoje;
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Representação gráfica de projetos Hidros-
sanitários;
Representação gráfica de projetos elétri-
cos;
Concordâncias;
Tangências;
Desenho técnico;
Desenho Auxiliado por Computador: Auto-
CAD 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

ENFERMEIRO
Ética Profissional;
Legislação sobre o exercício da Profissão;
Primeiros Socorros;
Preparo e administração de drogas e solu-
ções por via oral e parenteral;
Vigilância epidemiológica;
Enfermagem na Assistência Integral à 
Saúde da Mulher: pré-natal, parto, puerpé-
rio, câncer ginecológico, câncer de mama, 
planejamento familiar;
Enfermagem na Assistência Integral à 
Saúde da Criança: aleitamento materno e 
desmame, diarréia e TRO, infecções respi-
ratórias agudas, crescimento e desenvol-
vimento; Cobertura vacinal; esquema de 
vacinação;
Enfermagem na Assistência Integral à 
Saúde do Adulto e do Idoso: hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) e diabetes melittus 
(DM);
Procedimentos terapêuticos; cálculo de 
medicação; curativos;
Sistema Único de Saúde - SUS; Norma 
Operacional Básica do SUS -     NOB/96;

ENGENHEIRO CIVIL
Planejamento de obras de construção civil: 
Engenharia de custos, orçamento, compo-
sição de custos unitários, parciais e totais, 
levantamento de quantidades, especifica-
ção de materiais e serviços, contratação 
de obras e serviços, planejamento de tem-
po. 
Projeto e execução de obras de constru-
ção civil: Topografia, terraplanagem, lo-
cação da obra, sondagem, instalações 
provisórias, planejamento de canteiros de 
obras, proteção e segurança, depósito e 
armazenamento de materiais, equipamen-
tos e ferramentas.
Fundações, Escavações, Escoramentos, 
Estruturas metálicas, de madeira e de con-
creto, forma, armação, alvenaria estrutu-
ral, estruturas pré-fabricadas.
Controle tecnológico: controle de materiais 
(cimento, agregados, aditivos, concreto 
usinado, aço, madeira, materiais cerâmi-
cos, vidro, etc.). 
Controle de execução de obras e serviços; 
Argamassas, Instalações prediais, Alvena-
ria e revestimentos, Esquadrias, Cobertu-
ra, Pisos, Impermeabilização, Segurança e 

Meio Ambiente.

2. LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL 
Acentuação;
Morfologia;
Ortografia;
Verbos

ENSINO MÉDIO  
Crase;
Morfologia;
Semântica;
Sintaxe;
Verbos.

ENSINO SUPERIOR  
Coesão e Coerência;
Figuras de Linguagem;
Ortografia;
Pronomes;
Sistema da Comunicação Humana.

3. MATEMÁTICA
ENSINO FUNDAMENTAL 
Números inteiros: operações e proprieda-
des;
Números racionais, representação fracio-
nária e decimal: operações e proprieda-
des;
Mínimo múltiplo comum: razão e propor-
ção;
Porcentagem.
Regra de três simples;
Média aritmética simples;
Sistema métrico: medidas de tempo, com-
primento, superfície e capacidade;
Raciocínio lógico;
Resolução de situações-problema.

ENSINO MÉDIO 
Operações com números;
Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum;
Razão e proporção;
Porcentagem;
Regra de três simples e composta;
   Média aritmética simples e ponderada;

   Juro simples;
   Equação do 1º e 2º graus;
   Relação entre grandezas: tabelas e grá-
ficos;
   Sistemas de medidas usuais;
      Noções de geometria: perímetro, área, 
volume, ângulo, Teorema de Pitágoras;
Raciocínio lógico;
Resolução de situações-problema.

ENSINO SUPERIOR 
Operações com números reais;
Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum;
Razão e proporção.
Porcentagem;
Regra de três simples e composta;
Média aritmética simples e ponderada;
Equação do 1º e 2 º graus;
Relação entre grandezas: tabelas e gráfi-
cos;
Sistemas de medidas usuais;
Raciocínio lógico;
Resolução de situações-problema.

ANALISTA DE SUPORTE E SISTEMA
Suporte a usuários:
Sistema Operacional Windows;
Pacote Microsoft Office 2010;
Aplicativo Corel Draw.
Desenvolvimento de Sistemas:
Ciclo de vida de desenvolvimento de Sof-
tware;
Modelagem de dados;
Requisitos de software; 
Lógica de Programação e Linguagem SQL.
Instalação e manutenção de computado-
res e periféricos:
Configuração de hardware;
Redes de computadores;
Protocolos, conceitos e serviços de Inter-
net.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Técnicas de curativos;
Princípios da administração e preparo de 
medicamentos;
Doenças Sexualmente Transmissíveis – 
AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, 
Condiloma Acuminado; Linfogranulomave-
néreo, Crancro mole –     Prevenção;
Imunização – vacinas, acondicionamento, 
cadeia de frio (conservação), dosagens, 
aplicação, calendário de vacinação;
Procedimentos técnicos: verificação de si-
nais vitais, peso e mensuração, coleta de 
material para exames: sangue, fezes, urina 
e escarro;
Medida de prevenção e controle de infec-
ções.

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO
      Topografia: 

Generalidades, escalas, medição de dis-
tâncias e ângulos, métodos de levanta-
mento planimétrico, cálculo de áreas, me-
morial descritivo e instrumental. 
      Nivelamento geométrico, nivelamento 
trigonométrico. 
Métodos de levantamento planialtimétrico, 
traçado de curvas de nível e de perfis e 
instrumental, NBR 13133 – Execução de 
Levantamentos Topográficos. 
      Desenho topográfico:
Normas técnicas, instrumentação analógi-
ca e digital, confecção da planta planimé-
trica e da planta planialtimétrica, planta de 
parcelamento do solo. 
      Parcelamento do solo e urbanização: 
Projeto de parcelamento, desmembramen-
to e remembramento, finalidade do projeto, 
normas técnicas, técnicas de locação de 
loteamento, desmembramento e remem-
bramento; 
      Divisão e demarcação de terras: 
Métodos de divisão de áreas, projeto de di-
visão de um imóvel, demarcação de parce-
las oriundas de uma divisão, demarcação 
de linha limítrofe entre duas propriedades; 
      Cartografia: 
Mensuração em uma carta, elementos car-
tográficos de uma carta, sistema de coor-
denadas, projeções cartográficas, sistema 
UTM (Universal Transverse Mercator); 
      Geodésia: 
Conceito básico, sistemas de referên-
cia, transporte de coordenadas no siste-
ma UTM, transformação entre sistemas 
geodésicos e topográficos e vice-versa, 
descrição, fundamentos e aplicações do 
posicionamento por satélites (GNSS), 
diferença entre receptores - GPS de na-
vegação, topográfico e geodésico e suas 
aplicações, entendimento das etapas de 
campo necessárias para um levantamento 
GPS; 
Estradas: 
Reconhecimento, exploração, projeto, 
classificação das rodovias segundo DNIT, 
elementos geométricos das estradas, esta-
queamento, características técnicas para 
projeto, curvas horizontais, superelevação, 
superlargura, curvas verticais, terraplena-
gem, cálculo de volume, locação do eixo, 
plataforma e da faixa de domínio da estra-
da, locação do greide e dos taludes.

DESENHISTA
Legislação pertinente; 
Normas da ABNT; 
Código de obras do município; 
Representação gráfica de projetos Arqui-
tetônicos; 
Representação gráfica em Topografia;
Representação gráfica de elementos es-
truturais;
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higiene do trabalho, Ensaio de recebimen-
to da obra. 
Patologia e Terapia das obras de constru-
ção civil.
Ensaios não Destrutivos. 
Materiais para construção civil: Aglome-
rantes: gesso, cal, cimento portland; Agre-
gados; Argamassa; Concreto: dosagem, 
tecnologia do concreto; Aço; Madeira; 
Materiais cerâmicos; Vidros; Tintas e Ver-
nizes.
Mecânica dos solos: Origem e formação 
dos solos; Índices Físicos; Caracterização 
e propriedades dos solos; Pressões dos 
solos; Prospecção geotérmica; Permea-
bilidade dos solos, percolação dos solos; 
Compactação dos solos, Compressibili-
dade dos solos, adensamento nos solos, 
estimativa de recalques; Resistência ao 
cisalhamento dos solos; Empuxos de terra, 
estruturas de arrimo, estabilidade de talu-
des, estabilidade das fundações superfi-
ciais e profundas.
Noções de barragens e açudes. 
Resistência dos materiais: Deformações; 
Teoria da elasticidade; Análise de tensões; 
Tensões principais; Flexão simples, flexão 
composta, torção, cisalhamento e flamba-
gem. 
Análise estrutural: Esforços em uma se-
ção: esforço normal, cortante, torção e 
momento fletor; Relação entre esforços; 
Apoio e vínculos; Diagrama de esforços.
Estudo das estruturas isostáticas, esfor-
ços sob ação de carregamento, variação 
de temperatura e movimentos nos apoios.
Estudos das estruturas hiperestáticas. 
Método dos esforços, métodos dos deslo-
camentos, processo de Cross e linhas de 
influencia em estruturas hiperestáticas. 
Dimensionamento do concreto armado: 
Características mecânicas e reológicas do 
concreto.
Tipos de aço para concreto armado, fabri-
cação do aço características mecânicas, 
estados limites, aderência, ancoragem e 
emendas em barra de aço; Dimensiona-
mento de seções retangulares e seções 
“T” sob flexão.
Cisalhamento; 
Dimensionamento de peças de concreto 
armado submetido à torção.
Dimensionamento de pilares.
Detalhamento da armação em concreto 
armado. 
Dimensionamento de Estruturas Metáli-
cas: Cálculo e verificação de Barras sub-
metidas à tração simples, compressão 
simples e flexão simples. 
Dimensionamento de Estruturas Mistas: 
Cálculo e Dimensionamento de Lajes Mis-
tas de Concreto e Metálicas
Dimensionamento de Vigas Mistas de 

Concreto e Perfil Metálico. 
Dimensionamento de Estruturas de Ma-
deira: Características mecânicas; dimen-
sionamento a tração; dimensionamento à 
compressão.
Instalações prediais: Elétricas; Hidráuli-
cas; Esgoto sanitário; Telefonia e instala-
ções especiais (proteção e vigilância, gás, 
ar comprimento, vácuo e água quente). 
Hidráulica aplicada e hidrologia: Sanea-
mento básico, Tratamento de água e esgo-
to, O ciclo hidrológico, precipitação, infiltra-
ção, evaporação, previsão, propagação e 
controle de enchentes e inundações. 
Engenharia pública: Fiscalização.
Acompanhamento de aplicação de recur-
sos (medições emissão de fatura, etc).
Documentação da obra: diário e documen-
tos de legalização; Noções de planejamen-
to e de orçamento público.
Elaboração de orçamento para obras de 
construção civil.
Índice de atualização de custos na cons-
trução civil.
Avaliações: legislação e normas, metodo-
logia, níveis de rigor, laudos de avaliação.
Licitações e contratos da Administração 
Pública (Lei 8.666/93).
Estradas e pavimentações urbanas.
Princípios de engenharia legal: Legislação 
específica para obras de construção civil, 
normas da ABNT, noções da lei 10.257/01 
- Estatuto da Cidade. 
Desenho técnico, Desenho Auxiliado por 
Computador: AutoCAD 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009.

PSICÓLOGO
Psicologia do desenvolvimento infantil e do 
adolescente;
Psicologia da aprendizagem;
Psicologia clínica;
Psicodiagnóstico;
Iniciação em psicofarmacologia - Lei do 
uso e abuso do álcool e outras drogas;
Políticas públicas em saúde mental;
Ética e atribuições do psicólogo.

SUPERVISOR TÉCNICO CONTÁBIL
Orçamento público;
Estimativa de receita;
Plano plurianual;
Finanças públicas;
Direito tributário e fiscal;
      Receita pública; 
Dívida ativa;
Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964;
Lei complementar nº 101 de 04 de maio de 
2000 (normas de finanças públicas volta-
das para a gestão fiscal); 
Lei 5.538/01 de junho de 2011(Lei de Di-
retrizes Orçamentárias do Município de 
Assis);

Plano diretor;
Programação de despesa;
Licitação;
Dívida pública;
Regimes contábeis;
Diário da receita orçamentária;

TOPÓGRAFO
Escalas, medição de distâncias e ângulos, 
métodos de levantamento planimétrico, er-
ros e tolerâncias, cálculo de áreas, memo-
rial descritivo e instrumental. 
Nivelamento geométrico, nivelamento tri-
gonométrico, erros e tolerâncias e instru-
mental. 
Métodos de levantamento planialtimétrico, 
erros e tolerâncias, traçado de curvas de 
nível e de perfis e instrumental. 
Terraplenagem de vias, plataformas, cál-
culo de corte e aterro.
Curva de concordância vertical e horizon-
tal, traçado geométrico de estradas.
Calculo de azimutes e rumos, cálculos de 
ângulos, intersecção de retas.
Unidades de medida angulares e respecti-
vas transformações.
Trigonometria elementar.
Conceitos de geóide, elipsóide de referên-
cia, coordenadas geográficas, elementos 
cartográficos de uma carta, projeções car-
tográficas, sistema UTM (Universal Trans-
verse Mercator). 
Interpretação e utilização da carta topo-
gráfica.
Identificação de formas características e 
relevo do terreno.
Perfis transversais e longitudinais do ter-
reno a partir de informação recolhida na 
carta topográfica.
Cálculo de volumes de terra a movimentar 
em escavações e aterros; Poligonais fe-
chadas, abertas e amarradas.
Introdução dos conceitos teóricos para a 
elaboração de uma carta de representa-
ção do terreno por pontos cotados e cur-
vas de nível.
Elaboração da carta de representação do 
terreno a partir do cálculo de coordenadas 
planas retangulares dos pontos visados.
Princípio de funcionamento do sistema GPS: 
Receptores GPS/DGPS e utilização dos 
mesmos no campo para determinação de 
coordenadas geográficas e retangulares.
Medição de distâncias e de áreas. “Sof-
tware” do Autocad para Topografia.
Conhecimento de softwares para: Dese-
nho, Cálculos topográficos,   Projetos de 
estrada e projetos de loteamentos e divi-
são de área.
 NBR 13133 – Execução de Levantamen-
tos Topográficos.

                        Prefeitura Municipal de Assis, 

em 02 de Abril de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.123, DE 30 DE MARÇO 
DE 2.012.

 
Dispõe sobre nomeação de Secretário Mu-
nicipal da Assistência Social.

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de As-
sis, no uso de suas atribuições legais, em 
especial ao Inciso VI, do artigo 87, da Lei 
Orgânica do Município de Assis,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de 
Secretário Municipal da Assistência Social 
o Sr. Alcir Barbosa Garcia, a partir de 31 de 
Março de 2.012

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 3º -   Revogam-se as disposições em 
contrário.

                   Prefeitura Municipal de Assis, 
em 30 de Março de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Assistência 

Social
Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 30 de Março de 2.012.

DECRETO Nº 6.124, DE 31 DE MARÇO 
DE 2.012.

Delega competência ao Secretário Munici-
pal de Assistência Social.

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de As-
sis, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com os dispositivos da Lei Orgâni-
ca do Município de Assis e demais legis-
lações pertinentes e aplicáveis à espécie,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica delegada competência ao 
Secretário Municipal de Assistência Social, 
Alcir Barbosa Garcia  para assinatura, em 
conjunto, com o Sr. Onésimo Canos Silva Jú-
nior, de cheques e movimentação de contas 
bancárias específicas   à sua competência, 
junto às agências bancárias de Assis.

Art. 2º   -      Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 3º   -      Revogam-se as disposições 
em contrário. 
                     Prefeitura Municipal de Assis, 
em 31 de Março de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal
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MARCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-

nistração, em 31 de Março de 2.012

DECRETO Nº 6.125, DE 30 DE MARÇO 
DE 2.012.

  
Dispõe sobre nomeação da Comissão Or-
ganizadora do Concurso Público               nº. 
03/2012, para provimento de cargos do 
Quadro de Pessoal de Carreira.

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de 
Assis, no uso de suas atribuições legais 
e considerando a necessidade da realiza-
ção do Concurso Público nº. 03/2012, para 
provimento de 4 (quatro) cargos de Médico 
Pediatra, 

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Or-
ganizadora do Concurso Público para pro-
vimento de vagas mencionadas no preâm-
bulo, assim composta:

   Presidente:     Amauri Pinheiro de Goes

Membros: Ângela Maria Macha-
do Major Noronha
Etelvina dos Santos Coimbra
Cristiani Silvério Andrade Bussinati
Isael Vitalino da Cruz
José Roberto Brasil Machado
Maria do Carmo Paes Ferreira Coelho
Paulo Roberto Figueiredo
Rodrigo dos Santos Chiqueto
Silvia Maria do Nascimento
Tânia Maria Patrício
 
Art. 2°-    Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 3º -    Revogam-se as disposições 
em contrário.

                 Prefeitura Municipal de Assis, 
em 30 de Março de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Secretário Municipal da Saúde

Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 30 de Março de 2.012 

EDITAL Nº 22/2012

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO o presente Edital de Abertura do Concurso Público nº03./2.012 para provimen-
to de cargo de Médico Pediatra com jornada de 10 horas semanais do Quadro de Pessoal 
de Carreira da Prefeitura Municipal de Assis, regidos pela Lei nº 2.861/91 - Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Assis, Decreto nº 3.321, de 15 de Maio de 1.998 e 
demais preceitos legais previstos na legislação municipal vigente.

1-  DOS CARGOS 
1.1- Cargos/Números de Vagas/Referência/Requisitos para Posse:

Médico com Jornada de 10 Horas Semanais – com Especialidade em Pediatria

2- DAS INSCRIÇÕES:

2.1- As inscrições serão realizadas nos dias 02 a 13 de abril de 2012, no horário das 9h00 
às 16h00, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Saúde, 
situada na Rua Cândido Mota, n° 48, Vila Central, Assis/SP;

2.2- O candidato que se julgar amparado pela Lei Municipal nº 4.784 de 8 de maio de 
2006, deverá apresentar atestado de doação de sangue, com prazo máximo de  30 dias 
da efetiva doação e pela Lei Municipal nº. 4.160 de 30 de Abril de 2002, (isenção da taxa 
de inscrição por estar desempregado) deverá apresentar a carteira de trabalho original 
com cópia para juntar ao processo bem como declaração de próprio punho que está 
desempregado, sem receber rendimentos e declaração da Secretaria Municipal de As-
sistência Social comprovando a necessidade;

2.3- A comprovação da necessidade especial, sua identificação, segundo a Classifica-
ção Internacional de Doenças (CID) e a compatibilidade para o exercício do cargo, serão 
previamente atestadas por especialista indicado pelo candidato e exigidas como requisito 
para a inscrição no Concurso Público;  

2.4- O candidato com necessidade especial participará do certame em igualdade de con-
dições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação 

e aos critérios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação, ao tempo de realização 
das provas e à nota mínima exigida para todos os candidatos, sendo-lhe assegurada a 
acessibilidade ao recinto onde se realizará as provas;
2.5- O candidato com necessidade especial que para a realização das provas necessite 
de tratamento diferenciado em virtude de sua condição, deverá declará-lo em documento 
anexo à ficha de inscrição para que sejam tomadas as providências cabíveis;
2.6- A homologação do Concurso far-se-á separadamente em duas listas, sendo uma 
para os candidatos com necessidades especiais e outra lista com os demais candidatos, 
observando-se a ordem de classificação, constando em ambas a nota final de aprovação;

2.7- Para inscrever-se, o candidato ou seu procurador deverá, no ato da inscrição, apre-
sentar junto com documentos originais:

2.7.1 - Documento de identidade: Cédula de Identidade Civil (RG);
2.7.2 - Cópia do registro no Conselho Regional de Medicina;
2.7.3 - Formulário de inscrição preenchido legivelmente;
2.7.4 - Recolher diretamente no caixa do Banco abaixo o valor de R$ 50,00 (cinqüen-
ta reais) como taxa de inscrição:

BANCO: 033 (Banco Santander – Agência Assis)
AGENCIA: 0092
CONTA CORRENTE: 45000133-1

2.7.5   - Cópia do comprovante bancário da taxa de inscrição;
2.7.6   - Atestado médico com as especificações do item 2.3
2.7.7   - Não serão recebidas inscrições por via postal, fax ou internet.

2.8-  Em hipótese  alguma  será  devolvido  o  valor  do  recolhimento  da  taxa  de    ins-
crição;

2.9- A não apresentação da documentação exigida, ainda que verificada posterior-
mente, eliminará o candidato do certame, anulando todos os atos decorrentes da inscri-
ção;

2.10- O candidato é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, fican-
do ciente que está de acordo com as exigências e normas previstas neste Edital;

2.11- É de inteira responsabilidade do candidato, o acompanhamento das informações 
referentes ao concurso público em que se inscreveu. 

3-    DA PROVA :

3.1- O concurso dar-se-á através de prova escrita, aplicada aos candidatos com questões 
de múltipla escolha, que versarão sobre Conhecimentos Gerais de Clínica Médica e Co-
nhecimentos Específicos da Área;

3.2- A prova escrita dar-se-á no dia 22 de abril de 2.012, no período das 8 às 10h00, na 
sede da Secretaria Municipal da Saúde de Assis, Rua Cândido Mota, nº 48 – Boa Vista;

a)  Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, 30 (trinta) minutos antes de seu 
início, munidos de caneta azul ou preta, protocolo de inscrição e documento original de 
identidade ou CRM;

b)   Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada;

c)  Após as 8 horas não será permitida a entrada de nenhum candidato na sala; 

d)  Por motivo de segurança o candidato somente poderá ausentar-se da sala do início da 
prova depois de decorrida 1 (uma) hora;

f)  A prova escrita será avaliada na escala de 0  (zero) a 100 (cem)  pontos, contendo 20 
(vinte) questões de múltipla escolha, com quatro opções de respostas e somente uma 
correta, sendo 10 questões de Clínica Médica e 10 questões de Conhecimentos Especí-
ficos da Área, com peso de 05 (cinco) pontos para cada questão, totalizando 100 pontos; 
    
g)  Poderá ser interposto recurso contra questões da prova  nos  casos de irregularidade 
insanável ou preterição de formalidade substancial que possa afetar o resultado, median-
te pedido devidamente fundamentado ao Presidente da Comissão Organizadora,  até às 
16 horas do dia seguinte à aplicação da prova;

h) No término da prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de sala a folha de respos-
tas e o caderno de questões;
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i)   O encerramento da prova dar-se-á na presença dos 3 (três) últimos candidatos;

j)   O candidato poderá levar o gabarito provisório;

k)  Será disponibilizado no site da Secretaria Municipal da Saúde o gabarito da prova 
escrita no site: www.saude.assis.sp.gov.br, no dia seguinte após a publicação da prova 
escrita;

l) As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro  candidato, 
nem utilização de livros, notas, impressos, aparelhos celulares e outros aparelhos ele-
trônicos.  Reserva-se à Comissão Organizadora do Concurso e aos Fiscais o direito de 
excluir do recinto e eliminar do restante das provas, o candidato cujo comportamento for 
considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras, estabelecer critérios 
para resguardar a execução individual e correta das provas;

m) Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinqüenta por 
cento) dos pontos da maior nota entre os candidatos.

4-  REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO:
4.1-  Ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste 
Edital;
4.2-   Ser brasileiro nato ou naturalizado;
4.3-   Estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
4.4-   Comprovante de Conclusão de sua Especialidade;
4.5-  Quando do sexo masculino, haver cumprido as obrigações para com o  serviço 
militar;
4.6-    Estar quite com a Justiça Eleitoral;
4.7-  Se servidor público, de qualquer esfera de governo, apresentar declaração expedida 
pelo órgão competente que comprove a sua situação funcional de ser ocupante de cargo 
ou função-atividade ou declaração de que não exerce nenhum cargo público cuja  acumu-
lação seja vedada com  a função de médico no Município de Assis;
4.8- Não ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou administração pú-
blica, nem ter sido demitido a bem do serviço público em qualquer nível, bem como não 
registrar antecedentes criminais;
4.9-  Gozar de boa saúde física, comprovados por avaliação médica 
4.10-  O candidato que não atender qualquer dos itens acima será excluído da lista de 
classificação, perdendo o direito da nomeação.
4.11- No caso  de ex-servidor da esfera Federal, Estadual ou Municipal, deverá ser apre-
sentado documento que comprove o motivo da demissão, dispensa ou exoneração para 
verificação de eventuais impedimentos do exercício do cargo público.

5-  DISPOSIÇÕES GERAIS:
5.1-  Os candidatos aprovados poderão ser nomeados em cargos vagos existentes, 
cargos que vagarem ou que forem criados durante a validade do presente concurso;

5.2-  Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de nota, terá  preferência, 
sucessivamente, o candidato que obtiver:
                      1º) idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei Federal nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para este fim, 
a data de realização da prova;
          2°) maior número de dependentes menores;
          3º) maior idade, na data de realização da prova.

5.3-  A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, bem 
como, a apresentação de documentos falsos determinará o cancelamento da inscrição, e 
de todos os atos dela decorrentes, mesmo que verificados posteriormente, sem prejuízo 
das sanções administrativas e penais;

5.4- O concurso público terá validade de 2 (dois) anos a contar da data de sua homolo-
gação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública;

5.5- Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da nota da prova escrita. 
A divulgação dos resultados, dando publicidade aos atos, será efetuada no site www.
saude.assis.sp.gov.br  da Secretaria Municipal da Saúde e, Diário Oficial do Município 
e nos meios de comunicação utilizados pelo mesmo, não sendo fornecidos quaisquer 
atestados, certificados ou certidões relativos à classificação;

5.6- A convocação para nomeação dos candidatos CLASSIFICADOS será realizada de 
conformidade com a necessidade do Município de Assis e obedecerá rigorosamente à 
ordem de classificação, não gerando o fato da aprovação, direito à nomeação;

5.7- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso.

        Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de Março de 2.012.

                                                      ÉZIO SPERA
                                                  Prefeito Municipal

                                         CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
                                         Secretário Municipal da Saúde
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