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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
efetivação após pagamento do respectivo boleto, que deverá ocorrer até o
dia 23 de maio de 2014.

SELEÇÃO PÚBLICA N° 007/2014 – Edital N° 007/2014
A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso XI da Constituição
Federal.
RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO a abertura das inscrições à Seleção Pública de Provas
Objetivas e Práticas, para provimento de empregos públicos vagos, e que vierem a
vagar ou forem criados durante o prazo de validade do concurso, no quadro de
servidores da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, nos termos
da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital.
1.

DOS EMPREGOS PÚBLICOS, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS,
JORNADA DE TRABALHO E HABILITAÇÃO
1.1. Encontram-se abertas, para preenchimento das vagas mediante Seleção
Pública, os empregos públicos abaixo relacionados:

VAGAS

EMPREGOS
PÚBLICOS

CARGA
ESCOLARIDADE

REMUNERAÇÂO

02

Assistente
Administrativo 1

Ensino Médio
Completo

01

Técnico de
Laboratório de
Fotografia

Ensino Médio
Completo

R$1.338,47

01

Técnico de
Laboratório de
Química

Técnico em
Química ou em
Alimentos, Meio
Ambiente, Açúcar
e Álcool *

R$1.338,47

R$1.338,47

PROVA

HORÁRIA
SEMANAL
40

40

3.4. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a)

Acessar o site www.fema.edu.br , durante o período de inscrição;

b)

Localizar, no site, o "link" correlato ao Concurso;

c)

Ler, na íntegra e atentamente, o respectivo Edital;

d)

Preencher, total e corretamente, a ficha de inscrição;

e)

Transmitir os dados da ficha de inscrição;

f)

Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de
inscrição no valor de R$ 30,00.

3.5. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado em dinheiro em
qualquer agência bancária ou Casa Lotérica.
3.6. Somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da
inscrição, até a data limite constante do respectivo boleto.
3.7. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa
eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transferência, DOC, ordem de
pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do
período de inscrição ou por qualquer outro meio que não especificado
neste Edital.

OBJETIVA
E PRÁTICA

40

3.3. O candidato deverá orientar-se de modo a recolher o valor da taxa de
inscrição somente após tomar conhecimento dos requisitos necessários
para o exercício do emprego público pretendido.

E PRÁTICA

3.8. Após o pagamento da inscrição, não será permitida alteração de opção de
emprego público, seja qual for o motivo alegado.

OBJETIVA

3.9. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do
pagamento do boleto referente à taxa.

OBJETIVA

3.10. A devolução da importância paga somente ocorrerá se a Seleção Pública
não se realizar por culpa da administração pública.

E PRÁTICA

(*) O candidato deverá estar devidamente registrado no Conselho de Classe (CRQ)
1.2. Os candidatos aprovados na Seleção Pública, quando da sua
convocação, serão admitidos pelo Regime da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, com jornada de trabalho e remuneração conforme
descritos neste Edital.
1.3. No caso de surgimento de novas vagas ou ampliação ou demissão, os
candidatos serão chamados obedecendo-se a lista de classificação final.

3.11. O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do
respectivo valor da taxa terá o pedido de inscrição invalidado.
3.12. Haverá isenção da taxa de inscrição, conforme Decreto Federal nº
6.593/2008.
3.12.1.

Conforme o Decreto Federal nº 6.593, de 02 de outubro de 2008,
Art. 1°, ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição nesta
Seleção Pública os candidatos que:

1.4. As publicações e comunicações oficiais do presente concurso serão
efetuadas na imprensa oficial do Município de Assis, na sede da FEMA e
na internet pelo site www.fema.edu.br sendo de inteira responsabilidade
do candidato o acompanhamento de tais atos.

2.

DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO

1

2.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação
específica;
2.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da convocação;
2.3. Estar quite com as obrigações eleitorais mediante comprovação;
2.4. Estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo
masculino através de comprovação;
2.5. Possuir documento oficial de identidade e CPF;
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a)

Estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal nº
6.135, de 26 de junho de 2007; e

b)

For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº
6.135, de 26 de junho de 2007.

c)

Quando apresentar atestado de doação de sangue, com prazo
máximo de 30 (trinta) dias da efetiva doação, nos termos da Lei
Municipal nº 4.784 de 08 de maio de 2006.

d)

Quando estiver desempregado, com amparo na Lei Municipal nº
4.784 de 30 de abril de 2002, juntar cópia da CTPS, com anotação
do último registro e respectiva demissão; declaração de próprio
punho, firmada por duas testemunhas, atestando que está sem
atividade profissional, ainda que informal, e sem receber benefício
de auxílio desemprego e de que não tem inscrição municipal relativa
à atividade autônoma ou estabelecimento comercial ou prestador de
serviços, sob as penas da Lei.

2.6. Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não
cumprida, atestada por certidão negativa de antecedentes criminais, sem
ressalvas, expedida pelo cartório criminal;
2.7. Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por
declaração assinada pelo candidato;
2.8. Não estar aposentado em decorrência de emprego, função ou emprego
público de acordo com o previsto nos incisos XVI, XVII, e parágrafo 10 do
art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais
n° 19 e 20;

O candidato que faz jus ao benefício deverá:

a)

Efetuar sua inscrição na Seleção Pública no período de 13 a 22 de
maio de 2014 através do site www.fema.edu.br .

b)

2.10. Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar
inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador
e regulador do exercício profissional, quando for o caso;

Protocolar na FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE
ASSIS, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1200, bloco 5 –
Departamento de Recursos Humanos, Assis/SP - até o dia 16 de
maio de 2014, os seguintes documentos: Anexo III devidamente
preenchido, cópia autenticada do documento de identificação tipo
RG e CPF.

3.12.3.

2.11. Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do emprego
público pretendido, mediante apresentação de prova de conclusão em
curso devidamente credenciado pelo MEC;

A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei,
aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do
Decreto nº 83.936, de 06 de setembro de 1979.

3.12.4.

2.12. Apresentar os demais documentos solicitados no Edital de Convocação
para tomar posse do emprego público.

Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de
inscrição via fax ou via correio eletrônico.

3.12.5.

A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será
divulgada, no site www.fema.edu.br no dia 19 de maio de 2014, a
partir das 14h.

3.12.6.

Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de
isenção da taxa de inscrição.

3.12.7.

Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos
deverão acessar o endereço eletrônico www.fema.edu.br até o dia
22 de maio de 2014, imprimir o boleto para pagamento da taxa de
inscrição e efetuar o pagamento até 23 de maio de 2014, conforme
procedimentos descritos neste edital.

2.9. Não estar em exercício de emprego, função ou emprego público, de
acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 37 da Constituição
Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20;

2.13. Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se
aprovado e convocado para tomar posse do emprego público;
3.

3.12.2.

DAS INSCRIÇÕES
3.1. O candidato deverá fazer sua inscrição indicando qual vaga de emprego
público que pretende concorrer.
3.2. As inscrições serão realizadas no período de 13 a 22 de maio de 2014,
exclusivamente pela Internet, através do site www.fema.edu.br, com a
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3.12.8.

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS não se
responsabiliza por solicitação de inscrição pela internet não recebida
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

3.13. A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS divulgará a
homologação das inscrições, em mural na sede da FEMA, no órgão
Oficial de Imprensa do Município de Assis e no site www.fema.edu.br até
o dia 28 de maio de 2014.

de

Assis

4.1.10.

A prova será individual, não sendo tolerada a comunicação com
outros candidatos, nem utilização de livros, notas, impressos,
aparelhos celulares e outros aparelhos eletrônicos.

4.1.11.

Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da
Seleção Pública o candidato que, durante a sua realização:
a)

For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução
da prova;

b)

Utilizar-se de livros, dicionário, notas ou impressos ou se
comunicar com outro candidato;

c)

For surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular,
protetor auricular;

d)

3.17. As informações prestadas por ocasião da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, cabendo a Comissão do Concurso o
direito de excluir da Seleção Pública aquele que preencher a ficha com
dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas,
ainda que o fato seja constatado posteriormente.

Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da
equipe de aplicação da prova, com as autoridades presentes
ou com os demais candidatos;

e)

Não entregar o material da prova ao término do tempo
destinado para sua realização;

f)

Afastar-se da sala a qualquer tempo sem o acompanhamento
de fiscal;

3.18. O candidato que necessitar de condição especial para realização da
prova deverá solicitá-la mediante requerimento escrito, indicando qual o
tipo de atendimento até o término das inscrições no setor de Recursos
Humanos da FEMA – bloco 5.

g)

Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo
em comportamento indevido;

h)

Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para
obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do
concurso.

3.14. Havendo divergência nos dados cadastrais do candidato ou não
encontrando o nome no Edital de Homologação das Inscrições, o
candidato deverá entrar em contato pelo telefone (18) 3302-1055 ou
através do e-mail femaedu@femanet.com.br para comprovação de ter
cumprido o estabelecido no item 3 e subitens, no dia 30 de maio de 2014,
das 8h às 11h e das 13h às 17h.
3.15. O candidato que não acompanhar a homologação das inscrições e não
tiver sua inscrição homologada NÃO poderá realizar as provas.
3.16. O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não
efetivação da inscrição.

3.19. O candidato deverá encaminhar, em anexo, o Laudo Médico (original ou
cópia autenticada) atualizado que justifique o atendimento especial
solicitado.

4.1.12.

Reserva-se à Comissão Organizadora do Concurso e aos Fiscais
tomar medidas saneadoras e estabelecer critérios visando dirimir
quaisquer outros eventos que possam comprometer a lisura da
Seleção Pública.

4.1.13.

O gabarito da prova
www.fema.edu.br.

4.1.14.

PROVA OBJETIVA: será realizada em data fixada no cronograma no
ANEXO V deste EDITAL, terá caráter eliminatório, constará de 50
(cinquenta)
questões
de
múltipla
escolha,
numeradas
sequencialmente, com 04 (quatro) alternativas e apenas uma
resposta válida, com peso 02 (dois) cada questão.

4.1.15.

O candidato deverá transcrever as alternativas escolhidas para a
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS usando caneta esferográfica
de tinta azul ou preta.

3.21. O candidato que não o fizer até o término das inscrições, seja qual for o
motivo alegado, poderá não ter a condição atendida.
3.22. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de
viabilidade e razoabilidade do pedido.
4.

DAS ETAPAS DA SELEÇÃO PÚBLICA

A Seleção Pública compreenderá as seguintes etapas:
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a)

Primeira etapa: consistirá de Prova Objetiva de caráter eliminatório de
múltipla escolha, com uma única alternativa válida, a ser aplicada a todos
os candidatos, em data e horário de acordo com ANEXO V deste Edital.

b)

Segunda etapa: Prova Prática de caráter eliminatório e classificatório
para os empregos públicos, a serem realizadas em datas e horários de
acordo com ANEXO V deste Edital.

c)

Terceira etapa: consistirá em Exame Médico Pré-Admissional para todos
os empregos públicos.

4.1
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DAS PROVAS

4.1.1.

Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, 30 (trinta)
minutos antes de seu início, munidos de caneta de tinta azul ou
preta, protocolo de inscrição, original da Cédula de Identidade ou
documento equivalente com foto.

4.1.2.

Após o horário determinado para o início da prova não será
permitida a entrada de nenhum candidato na sala.

4.1.3.

A prova objetiva terá duração máxima de 03 (três) horas.

4.1.4.

Por motivo de segurança o candidato somente poderá ausentar-se
da sala depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova.

4.1.5.

A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a
realização das provas, além de solicitar atendimento especial para
tal fim no período de inscrição, mediante encaminhamento de cópia
autenticada de certidão de nascimento da criança e levar no dia da
prova um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa
finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata
que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança
no local de realização das provas.

4.1.5.1. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da
candidata.
4.1.6.

No término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala a
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS.

4.1.8.

O encerramento da prova dar-se-á na presença dos 03 (três) últimos
candidatos.

4.1.9.

O candidato poderá levar o caderno de questões e o gabarito
provisório após 01 (uma) hora do início da prova.
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O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar
ou de qualquer modo, danificar a sua FOLHA DEFINITIVA DE
RESPOSTAS, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da
impossibilidade de realização de leitura óptica.

4.1.17.

Em nenhuma hipótese e em nenhuma fase do concurso a FOLHA
DEFINITIVA DE RESPOSTAS será substituída.

4.1.18.

Para os empregos públicos de Técnico de Laboratório de Fotografia
e de Técnico de Laboratório de Química a prova objetiva conterá 10
questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 10
questões de Conhecimentos Gerais e 20 questões de
Conhecimentos Específicos da Área.

4.1.19.

Para o emprego público de Assistente Administrativo, a prova
objetiva conterá 30 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de
Matemática e 10 questões de Conhecimentos Gerais.

4.1.20.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50%
(cinquenta por cento) de acerto na prova objetiva.

4.1.21.

PROVA PRÁTICA: será realizada em data fixada no cronograma no
ANEXO V deste Edital, terá caráter eliminatório e classificatório.
Podendo sua nota variar de 0 (zero) a 100 (cem).

4.1.22.

A Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório, sendo
eliminado apenas o candidato que obtiver nota 0 (zero).

4.1.23.

A prova prática de Assistente Administrativo será baseada em:
digitação de textos e documentos, conforme ANEXO II deste Edital.
A prova será individual, com duração de 20 minutos. Será utilizado o
Programa MS Office Word. Sendo considerado:
- apresentação, legibilidade, margens, parágrafo.
- adequação ao tema.
- estrutura textual.
- relação lógica entre as ideias.
- objetividade, ordenação e clareza das ideias.
Todo o material utilizado durante a prova prática estará disponível
aos candidatos pela Comissão Organizadora do Concurso.

4.1.24.

A prova prática de Técnico de Laboratório de Fotografia será
realizada através de operações de câmeras, objetivas, flashes
portáteis e de estúdio e acessórios, tratamento de imagens,
conforme ANEXO II deste Edital. A prova será individual, com
duração de 15 minutos para cada candidato. Todo o material
utilizado durante a prova prática estará disponível aos candidatos
pela Comissão Organizadora do Concurso.

4.1.25.

A prova prática de Técnico de Laboratório de Química constará de
situações de execução de atividades de laboratório de Química,

Secretário de Governo e Administração

Fernando Spinosa Mossini

disponibilizado

4.1.16.
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EXPEDIENTE

será

7

Poderá ser interposto recurso contra questões da prova objetiva, nos
casos de irregularidade devendo ser fundamentadas as suas razões
mediante pedido ao Presidente da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO
MUNICÍPIO DE ASSIS.

4.1.7.

escrita
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conforme ANEXO II deste Edital. A prova será individual, com
duração de 30 minutos para cada candidato. Todo o material
utilizado estará disponível aos candidatos pela Comissão
Organizadora do Concurso. Todo o material utilizado durante a
prova prática estará disponível aos candidatos pela Comissão
Organizadora do Concurso.

8.4. No caso de surgimento de novas vagas ou ampliação ou demissão, os
candidatos serão chamados obedecendo-se a lista.

4.1.26.

A classificação final para os empregos públicos será obtida pela
média aritmética das notas das provas objetiva e prática
M=(NPO+NPP)/2, sendo NPO – Nota da Prova Objetiva e NPP Nota da Prova Prática.

8.5. O candidato aprovado terá a responsabilidade de manter seus dados
cadastrais (endereço e telefone) atualizados, protocolando as respectivas
informações na FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS,
Avenida Getúlio Vargas, nº 1200, Assis/SP.

4.1.27.

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das
publicações, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua
ausência ou atraso para a realização das provas.

8.6. O candidato aprovado que não comparecer no prazo determinado no
Edital de Convocação, para assumir a vaga ofertada, será
automaticamente eliminado desta Seleção Pública.
8.7. O horário de trabalho do candidato aprovado e admitido será definido pelo
contratante.

5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de nota, terá
preferência, sucessivamente, o candidato que obtiver:
I.

A maior nota na prova prática;

II.

A maior nota da prova objetiva;

III.

Persistindo o empate, terá preferência o candidato de maior idade.

8.8. O ato de inscrição implica na aceitação destas e demais condições do
presente Edital, em caso de classificação e nomeação, a observância do
Regime Jurídico nele indicado.
8.9. A verificação em qualquer época, de declaração falsa ou inexata de
dados constantes da ficha de inscrição, bem como a apresentação de
documentos falsos ou a prática de atos dolosos pelo candidato, importará
na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem
prejuízo de outros procedimentos legais.

6. DOS PRAZOS PARA RECURSOS
6.1. O candidato poderá interpor recurso nos seguintes casos e prazos:
6.1.1.

8.3. A convocação para nomeação dar-se-á por Edital, publicado na imprensa
oficial do Município de Assis, na sede da FEMA e na internet pelo site
www.fema.edu.br e outra forma que se julgar necessária.

Com relação à homologação das inscrições, no prazo de 1 (um) dia
útil, a contar da data da publicação do edital de homologação das
inscrições.

6.1.2.

Com relação à prova objetiva, no prazo de 01 (um) dia útil a contar
da data da publicação do resultado.

6.1.3.

Com relação à prova prática, no prazo de 01 (um) dia útil a contar da
data da publicação das notas das respectivas provas.

6.1.4.

Com relação às incorreções ou irregularidades constatadas na
execução do concurso, no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da
ocorrência das mesmas.

6.2. O recurso deverá ser individual com a indicação da questão que o
candidato se julga prejudicado, deixando claro sua solicitação de
alteração de resposta ou anulação da questão, devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citação das fontes de
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pesquisa, páginas de livros, nomes dos autores, bibliografia específica,
entre outros, juntando cópia dos comprovantes, devendo o mesmo ser
dirigido à Comissão Especial da Seleção Pública nº 007/2014, entregue e
protocolado (dentro do prazo de recursos), no SETOR DE RECURSOS
HUMANOS DA FEMA, bloco 5, na Avenida Getúlio Vargas, nº 1200,
Assis/SP, não havendo outra forma de envio de recursos.

8.10. As FOLHAS DEFINITIVAS DE RESPOSTAS desta Seleção Pública serão
arquivadas pela instituição responsável pela elaboração e correção das
provas e serão mantidas pelo período de seis (06) meses, findo o qual,
serão incineradas.
.
9. DOS PRÉ-REQUISITOS
9.1. Assistente Administrativo – Ensino Médio completo, noções básicas de
informática.
Perfil – responsabilidade, assiduidade, presteza.
9.2. Técnico de Laboratório de Fotografia – Ensino Médio completo,
conhecimento de fundamentos de fotografia, operação de máquinas
digitais.
Disponibilidade para trabalhar nos períodos diurno e noturno, de acordo com
os horários das aulas e com as atribuições descritas no ANEXO II deste Edital.

Perfil – agilidade, autocontrole,
responsabilidade, organização, zelo.

comunicabilidade,

dinamismo,
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paciência,

9.3. Técnico de Laboratório de Química – Curso Técnico em Química ou em
Alimentos, Meio Ambiente, Açúcar e Álcool com registro no Conselho de
Classe (CRQ).

6.3. Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver de acordo com o
item 6.2, ou for interposto fora do prazo, bem como os que contenham
erro formal e ou material, em sua elaboração ou procedimentos que sejam
contrários ao disposto neste Edital.

Obs: Nos termos do ANEXO II deste Edital constam as atribuições de cada um dos
empregos públicos.

6.4. Se, da análise de recursos, resultar anulação de questões, essas serão
consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos.
Se resultar alteração de gabarito, as provas de todos os candidatos serão
corrigidas conforme essa alteração e seu resultado final divulgado de
acordo com esse novo gabarito.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.5. Os recursos indeferidos liminarmente não estão sujeitos à análise do
mérito, mesmo que devidamente fundamentados.
7. DA VALIDADE DA SELEÇÃO PÚBLICA
7.1. A presente Seleção Pública terá validade por 02 (dois) anos a contar da
data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser
prorrogada uma vez, por igual período.
7.2. A aprovação na Seleção Pública dentro do limite das vagas oferecidas
assegurará ao candidato o direito à nomeação, ficando a concretização
deste ato condicionado à observância das disposições legais pertinentes,
da rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade da Seleção
Pública e a necessidade do serviço público.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A impugnação aos termos do presente Edital poderá ocorrer até 03 (três)
dias úteis após sua publicação, não sendo aceita nenhuma impugnação
quanto às normas nele contidas, após esta data.
10.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial
do Concurso.
10.3. Fazem parte deste Edital o Anexo I - Dos Conteúdos Programáticos,
Anexo II – Demonstrativo das atribuições dos empregos públicos, Anexo
III – Requerimento de isenção do valor da inscrição, Anexo IV Requerimento de Recurso, Anexo V – Cronograma.
10.4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

_____________________________________________________
Assinatura do Presidente da Comissão Especial do Concurso

8.1. Se aprovado e convocado, o candidato deverá, por ocasião da posse,
apresentar todos os documentos exigidos pelo presente Edital, bem como
outros que lhe forem solicitados no Edital de Convocação, no prazo de 30
(trinta) dias, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do
direito a vaga e consequente não nomeação.
8.2. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação
em exame médico e apresentação dos documentos legais que lhe forem
exigidos.
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ANEXO I
Conteúdos Programáticos

LÍNGUA PORTUGUESA (para todos os empregos)
Acentuação. Ortografia. Classe, estrutura, formação e significação das palavras. A
oração e seus termos. Substantivo. Adjetivo. Pronome. Verbo. Artigo. Advérbio.
Preposição. Figuras. Pontuação. Crase. Vícios de Linguagem.
Obs. Serão consideradas as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico.
MATEMÁTICA (para todos os empregos)
Operações com números inteiros, racionais e reais. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples e ponderada. Juro
simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução
de situações-problema.
CONHECIMENTOS GERAIS (para todos os empregos)
Economia. História. Política. Meio ambiente. Justiça e Segurança Pública. Saúde.
Cultura. Religião. Esportes. Inovações tecnológicas e científicas.
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA – conteúdos específicos.
Introdução à fotografia. Utilização: de câmeras, flashes, tripés, girafas, hazys. Partes
de câmeras fotográficas: lentes, diafragma, obturador. Profundidade de campo.
Equipamentos de estúdio, table top, luz contínua.
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA – conteúdos específicos.
Equipamentos de Laboratório. Normas de Segurança.
Inorgânicas. Misturas. Soluções. Química Orgânica.

Funções

Químicas

de

Assis

Assis, quarta-feira, 14 de maio de 2014

Cumpre as metas designadas pelas coordenações dos cursos, direção da FEMA e
do IMESA.
Faz acompanhamento técnico das atividades desenvolvidas pelos docentes e
alunos.
Fotografa, edita e trata as fotos dos eventos promovidos pela FEMA e pelo IMESA.
Atende as disposições do Estatuto da FEMA, do Regimento do IMESA e do
Regulamento do Laboratório de Fotografia.
Zela pela correta utilização e conservação dos equipamentos sob sua
responsabilidade, detecta e providencia correção para o mau funcionamento ou uso
dos equipamentos.
Executa outras tarefas correlatas.
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA
Efetua manutenção de vidrarias e similares para uso diário.
Prepara e padroniza soluções.
Manipula soluções químicas, reagentes, meio de cultura e outros.
Opera equipamentos.
Prepara amostra e reagentes para análises.
Realiza ensaios qualitativos de cátions e ânions.
Realiza análises gravimétricas e volumétricas.
Realiza análises espectrofotométricas (UV-VIS).
Realiza determinações condutivimétricas e potenciométricas.
Zela pela higiene e limpeza das instalações do Laboratório de Química.
Auxilia professores e alunos em aulas práticas; bem como alunos e professores nos
projetos de TCC, PIC, PIBIT, PIBIC e demais projetos desenvolvidos no Laboratório.
Dá assistência técnica aos usuários do Laboratório; zelando pela ordem.
Controla e supervisiona a utilização de instrumentos e equipamentos do laboratório.
Organiza e controla estocagem e movimentação de matérias-primas, reagentes e
produtos.
Prepara equipamentos para manutenção.
Supervisiona a entrada de matérias-primas, amostras e reagentes.
Zela pela manutenção, limpeza e conservação de equipamentos e utensílios de
laboratório em conformidade com as normas de qualidade e controle do meio
ambiente.
Prepara os equipamentos e aparelhos do Laboratório para utilização.
Organiza almoxarifado, seguindo normas de segurança.
Executa tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
programas de informática.
Confecciona lista de compras de reagentes e vidrarias.
Executa outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
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ANEXO III

ANEXO II
Demonstrativo das Atribuições dos Empregos Públicos

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Auxilia seu supervisor nas funções que lhe forem atribuídas.
Faz atendimento telefônico e ao público.
Consulta arquivos e localiza documentos.
Digita textos, cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas,
memorandos e outros.
Atualiza quadros demonstrativos, tabelas e outros documentos sob orientação.
Opera equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, computadores,
processadores de texto, terminais de vídeo e outros.
Emite requisições, listagens e relatórios.
Atende chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer
informações.
Efetua cálculos e conferências numéricas simples.
Mantém organizado e/ou atualiza arquivos, fichários e outros, classificando
documentos por matéria, ordem alfabética ou outro sistema, para possibilitar seu
controle.
Efetua registro, preenchimento de fichas, cadastros, formulários, requisições de
materiais, quadros, e outros similares, efetuando lançamento em livros, consultando
dados em tabelas, gráficos e demais demonstrativos, a fim de atender às
necessidades do setor.
Atende ao público em geral, averiguando suas necessidades para orientar e
encaminhar às pessoas e/ou setores competentes.
Procede a identificação de pessoas solicitando documentos, preenchendo registros
e orientando quanto ao uso do crachá, quando necessário para possibilitar o
controle da entrada e saída de pessoas.
Organiza o acesso de pessoas de acordo com as normas específicas.
Intera-se dos trabalhos desenvolvidos em cada setor, visando orientar e facilitar a
obtenção de dados, documentos ou outras solicitações dos visitantes.
Recebe, controla e envia correspondências, mercadorias e outros, por meio de
malote e protocolo, providenciando os registros necessários.
Executa outras tarefas correlatas.

OBS: Para solicitar a isenção da taxa, é necessário que efetue a sua inscrição no
Concurso.

Nome do candidato:

Registro Geral (RG):

Órgão expedidor:

CPF:

E-mail:

Telefone: ( )

Emprego Público pretendido:

Nº de Inscrição no concurso:

Número de Identificação Social – NIS (atribuído pelo CadÚnico):
Solicito isenção da taxa de inscrição na Seleção Pública aberto pelo Edital nº 007/2014 e
declaro que:
(

) Estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

(

) Sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de
2007.

(

) Atesto doação de sangue, com prazo máximo de 30 (trinta) dias da efetiva
doação, nos termos da Lei Municipal nº 4.784 de 08 de maio de 2006.

(

) Estou desempregado, com amparo na Lei Municipal nº 4.784 de 30 de abril de
2002, conforme cópia da CTPS, com anotação do último registro e respectiva
demissão; declaro de próprio punho, firmado por duas testemunhas, que estou
sem atividade profissional, ainda que informal, e sem receber benefício de
auxílio desemprego e de que não tenho inscrição municipal relativa a atividade
autônoma ou estabelecimento comercial ou prestador de serviços.

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas. Estou ciente de
que poderei ser responsabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não
correspondam à verdade.

_______ de ___________________________ de 2014.
_________________________________________________
Assinatura do candidato
Para uso exclusivo da Comissão do Concurso

TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA
Organiza o Laboratório de Fotografia.
Instala e desmonta os equipamentos fotográficos para auxílio técnico das aulas dos
Cursos de Tecnólogo em Fotografia e Publicidade e Propaganda.
Organiza e dá manutenção aos equipamentos fotográficos.
Dá suporte técnico às atividades dos cursos e correlatas à fotografia.
Cataloga e confere os equipamentos do laboratório.
Zela pelo patrimônio do Laboratório de Fotografia.
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_____________________/SP, ______/ ______/ 2014
( ) Deferido
( ) Indeferido
_________________________________________________
Assinatura do Presidente da Comissão Especial do Concurso

16

Diário Oficial

5

de

Ref.: Processo 001/2014 – Convite 001/2014 – Locação de Palco, Iluminação, Painéis de
Led e equipamentos de som. Encerramento: 09:00 horas do dia 22/05/2014. Íntegra do Edital
no Departamento de Licitação da Fundação Assisense de Cultura – FAC, na Rua Floriano
Peixoto, 757, Assis/SP. Informações: (18) 3322-2677
Assis (SP), 13 de maio de 2014.

ANEXO IV
Requerimento de Recurso
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome:
RG:

Emprego Público pretendido:

Fone:

Assis, quarta-feira, 14 de maio de 2014
COMUNICADO DE LICITAÇÃO ABERTA

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/2014

Inscrição:

Assis

RICARDO LUIS DOS SANTOS - PRESIDENTE

À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A:

ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
LEI Nº 307, DE 13 DE MAIO DE 2014

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO:

(Projeto de Lei nº 002/14, dos Ver(s) Reinaldo Farto Nunes e José Luiz Garcia)
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS NAS LATERAIS DOS CÓRREGOS DAS AVENIDAS MARGINAIS NO
MUNICÍPIO DE ASSIS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS:
Faz saber que a Câmara Municipal de Assis aprovou e de conformidade com o Art. 31, Inc.
III, da Lei Orgânica do Município de Assis, promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. É obrigatória a instalação e manutenção de defensas metálicas nas laterais dos
córregos das avenidas marginais do Município de Assis.

_______ de ___________________________ de 2014.
_________________________________________________
Assinatura do candidato
INSTRUÇÕES:
Somente serão analisados pela Comissão Organizadora os recursos
protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo com as
normas estabelecidas no Edital de Abertura.
No caso de recurso às questões da prova objetiva este deverá apresentar
argumentação lógica e consistente, devendo, ainda, estar acompanhado de
cópia da bibliografia pesquisada para fundamentação.
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ANEXO V
Cronograma
13 de maio de 2014

Edital/ Abertura das Inscrições

14, 15 e 16 de maio de 2014

Pedido de isenção da taxa de
inscrição
Lista de deferimento ou indeferimento
de isenção da taxa de inscrição
Término das inscrições

19 de maio de 2014
22 de maio de 2014
23 de maio de 2014
28 de maio de 2014
08 de junho de 2014
Horário – 8h
11 de junho de 2014
12 de junho de 2014 até 11h: 30min
13 de junho de 2014
15 de junho de 2014
Horário – 8h
17 de junho de 2014
Horário – 8h
23 de junho de 2014
24 de junho de 2014
25 de junho de 2014
26 de junho de 2014

Parágrafo Único- O dispositivo de segurança que trata este artigo é obrigatório também
em canais abertos para escoamento de água e galerias pluviais a céu aberto, em ruas e
avenidas do Município.
Art. 2°. A Prefeitura Municipal de Assis terá o prazo máximo e improrrogável de 180
(cento e oitenta) dias a partir da publicação desta lei, para promover a instalação do referido
dispositivo de segurança.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei, por parte da Prefeitura Municipal,
correrão por conta de verba própria consignada no Orçamento vigente.
Art .4º.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º.

Revogam-se as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, EM 13 DE MAIO DE 2014
PAULO MATTIOLI JUNIOR
Presidente
Publicada e Registrada na Câmara Municipal de Assis, em 13 de Maio de 2.014
Daniela de Kássia N. Bezson
Diretora da Câmara

Último dia para pagamento das
inscrições
Lista de inscrições homologadas
Lista do local das provas objetivas
Provas objetivas

DECRETO LEGISLATIVO Nº 309, DE 13 DE MAIO DE 2.014

Lista de candidatos aprovados nas
provas objetivas
Interposição de recursos

(Proj. Dec. Legisl. nº 02/14, do Ver. Paulo Mattioli Junior e demais Vereadores)
OUTORGA O DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO AOS VALOROSOS POLICIAIS MILITARES
DO POSTO DE BOMBEIROS DE ASSIS

Resultado referente à interposição de
recursos
Provas práticas para os cargos:
Assistente Administrativo – Bloco 7
Técnico em Laboratório de Química –
Bloco 2
Prova prática para o cargo de
Técnico em Laboratório de Fotografia
– Bloco da Biblioteca (Laboratório de
Fotografia)
Lista de candidatos aprovados nas
provas práticas
Interposição de recursos

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, no uso de suas atribuições legais e
de conformidade com o que dispõe o Artigo 31, Inciso III, da Lei Orgânica do Município de
Assis, promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º. Fica outorgado o Diploma De Honra ao Mérito aos valorosos Policiais Militares
do Posto de Bombeiros de Assis:

Publicação do resultado referente à
interposição de recursos
Publicação da lista de candidatos
aprovados no Concurso
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POLICIAL MILITAR..................................................................................... RE
Cb PM Paulo Neves de Araujo........................................................103156-2
Sd PM Renato Elias Machado..........................................................105805-3
Sd PM Sérgio Luis Ricardo..............................................................105821-5
Sd PM David Antonio Nogueira........................................................922281-2
Sub Ten PM Jurandi Mantovani Junior.......................831962-6 (aposentado)
1º Sgt PM Luis Antonio Marques......................................................872130-A
Sd PM Nilton Garcia do Nascimento................................................105802-9
1º Sgt PM Antonio Carlos da Silva..................................................864207-9
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Cb PM Aiter Cezar Fuzilli..................................................................914738-1
Sd PM Frank Suzi.............................................................................944307-0
Sd PM Everaldo Antunes..................................................................950637-3
Sd PM Ricardo Luciano Ladeira.......................................................105831-2
Sd PM Eduardo Joel Macedo...........................................................930582-3
Sd PM Ronaldo Rodrigues da Silva.................................................103148-1
Sd PM Aldevino Theodoro Sobrinho................................................105837-1
Cb PM Marcelo José Martins...........................................................886277-0
Sd PM Fernando da Silva Crepaldi..................................................106362-6
1º Sgt PM Aguinaldo José Furtado..................................................864204-4
Sd PM Fernando Augusto Roks Monteiro........................................ 114901-6
Maj PM Ricardo Justino.................................................................... 862811-4
Cap PM Marcelo Alves dos Santos..................................................910445-3
Ten PM Diego de Oliveira Pecoraro.................................................121844-1
1º Sgt PM Antonio Sérgio de Souza.................................................872068-1
1º Sgt PM Edimilson Ferreira e Santos............................................889185-A
Sd PM Angelo Boletini Junior...........................................................932572-7
Sd PM Fernando Antônio Lopes Ribeiro.......................................... 117056-2
Sd PM Fábio Haddad.......................................................................103181-3
1º Sgt Alexandre Gracioso...............................................................886088-2
Sd PM Fábio da Silva Joaquim........................................................105823-1
Parágrafo Único. O presente diploma é conferido aos homenageados, em reconhecimento
aos relevantes serviços que vem prestando á comunidade assisense.
Art. 2º. A entrega do Prêmio, objeto deste Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão Solene
a ser determinada pela Presidência da Mesa.
Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo, correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º.

Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º.

Revogam-se as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, EM 13 DE MAIO DE 2014
PAULO MATTIOLI JUNIOR
Presidente

Publicada e Registrada na Câmara Municipal de Assis, em 13 de Maio de 2.014
Daniela de Kássia N. Bezson
Diretora da Câmara
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