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A 2ª audiência pública sobre a revisão do Plano Diretor foi realizada na última quarta-feira, 26

Prefeito: Luis Antonio Di Fiori Fiores Costa
Vice-Prefeito: Hiram Ayres Monteiro Júnior

Sec. de Admin. e Finanças: Luiz Paulo Ribeiro da Silva
Sec. de Agric. e Meio Ambiente: Antonio Carlos Marconi
Sec. de Cultura e Turismo: Antonio Marcos da Silva Polyceno

Sec. de Obras: Valter de Oliveira
Sec. de Educação: Geraldo Miguel de Macedo

Sec. de Esporte e Lazer: Antonio Marcos da Silva Polyceno (Int.)
Sec. de Gabinete: Ismael José Stranak

Sec. de Governo: Jean Carlos Nunes Oliveira
Sec. de Negócios Jurídicos: Eliel Ramos Maurício Filho

Sec. de Planejamento: Juliana Rosseto Leomil Mantovani
Sec. da Promoção Social: Rogélio Barcheti Urrêa

Sec. de Saúde: Felipe Thibes Galvão
Sec. de Trabalho e Desenv.: Hélio Pinto Simões Junior

Sec. de Trânsito e Cidadania: Maria Angela Leite

Presidente do FSS: Dalva Nunes Corrêa Di Fiori

Chefe de Comunicação: Osmar Thibes do Canto Jr.
Jornalista Resp.: Lynne Aranha - MTB: 0066004/SP

Textos: Lynne Aranha, Felipe Moreira, 
Dirceu Barros, Andrea Vaz e Aline Moura

Arte e Diagramação: Felipe Proença e Emanuel F. Prado
Fotos: João Francisco MTB: 0072987/SP e Dirceu Barros
Colaboração: Aline Moura CONRERP: 4117 e Emanuel F. Prado

Presidente: André Luiz Bueno (SDD)

Vice-Presidente: Jair Aparecido de Sene (PMDB)

1ª Secretária: Drª. Maria Lúcia L. da F. Haidar (PV)

2º Secretário: José Davino Pereira (PR)

Antonio Fernando Silva Rosa Junior (SDD)
Marcelo Nanini Franci (SDD)

Selma Aparecida Freitas de Moraes (SDD)
Marcus Tadeu Quarentei Cardoso (PSDB)

Mauri de Jesus Morais (PDT)
Denise Franci Martins de Castro (PSDB)

Douglas Monari (PSDB)
Antonio Etson Brun (PV)
Milton Nery Neto (PROS)

Sidnei Teixeira Barbosa (PV)
João Batista de Souza (PSD)

Miguel Arcanjo Máximo de Jesus (PV)
Fuad Abrão Isaac (PT)

Itamar José Martins (PMDB)
Adilson Ramos (PMN)

camaraitapetininga@camaraitapetininga.sp.gov.br
www.camaradeitapetininga.sp.gov.br

Praça dos Três Poderes, S/N - Jd. Marabá
CEP: 18.213-540 - Tel. 15 3275.7600



Página 328/03/2014

ReAlIzADA CoM ReCuRSoS DA PReFeITuRA, A PISTA ReFoRMADA SeRá InAuguRADA CoM uMA CoMPeTIção eMoCIonAnTe

A Prefeitura de Itapetininga vai inau-
gurar, no mês de abril, a reforma de Pista 
de Skate da Vila Barth, localizada ao lado 
do Ginásio Municipal de Esportes ‘Ayrton 
Senna da Silva’.

Está sendo realizada uma reforma 
completa da pista, desde a parte estrutural 
até o entorno do local. Funcionários tra-
balham duro para que seja entregue uma 
obra de qualidade e pronta para divertir os 
amantes do Skate. Atendendo um desejo 
da comunidade de skatistas da cidade o 
prefeito e toda a sua equipe se mobiliza-
ram para a reforma desse importante pon-
to esportivo do nosso município.  

O investimento total do projeto, que 
contou com a participação ativa dos ska-
tistas, será de aproximadamente 150 mil 
reais. A obra foi realizada com recursos 

TEATRO NA PRAÇA TERÁ APRESENTAÇÕES GRATUITAS EM ITAPETININGA 
Secretaria de Cultura e Turismo

O Teatro na Praça, projeto integrante 
da caravana Teatro a Bordo, chega em 
Itapetininga com seu contêiner-palco 
apresentando teatro, contações de histó-
ria, oficina de reciclagem e cinema gratui-
tamente a toda a população. A iniciativa 
tem o apoio da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga.

Sobre o tema das apresentações, Ta-
lita Berthi, produtora e idealizadora do 
projeto, explica: “A programação do Te-
atro na Praça traz espetáculos com textos 
inspirados na tradição oral, valorizando 
a secular sabedoria popular. Neles, con-
tamos histórias recolhidas por Câmara 
Cascudo e a lendária Cinderela. Nas ofi-
cinas, soltamos a imaginação da crian-
çada com os personagens que estão na 
nossa memória, transformando papelão 
e materiais recicláveis em lindos bonecos 

ITAPeTInIngA ReCebeRá o PRojeTo que já leVou ARTe DRAMáTICA gRATuITAMenTe A MAIS De 300 MIl eSPeCTADoReS

local: Distrito Tupy (em frente à 
Igreja)
Datas: 05 e 06 de abril (sábado e 
domingo)

Programação - dia 05 - sábado
15h00 - Criação de Bonecos 
Brincantes e suas histórias
16h30 - Teatro Infantil: Embornal de 
Histórias com Grupo Teatro Aberto
17h30 - Artistas da Cidade 

Serviço

da própria prefeitura e já vai receber a pri-
meira competição no final de semana de 
inauguração. Fique atento aos meios de 
comunicação e as redes sociais da prefei-
tura para mais informações.

nova Pista será construída
A comunidade do skate pode come-

morar. A Prefeitura vai construir uma 
nova pista para todos os praticantes e 
para toda a população. Os recursos se-
rão da Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude do Estado de São Paulo. A 
escolha do local foi feita junto com toda 
a comunidade envolvida com os prati-
cantes do esporte. Uma praça localizada 
na Vila Prado irá receber o investimen-
to, que beira os 120 mil reais em um es-
paço de aproximadamente 300m².

A obra foi realizada com recursos da prefeitura. Foram investidos aproximadamente R$ 150 mil

com suas histórias criadas no momento da 
oficina. Na intervenção teatral, abrimos a 
programação da noite com o cine-teatro, 
uma mistura de atores, bonecos e efeitos 
audiovisuais para contar o surgimento da 

19h30 - Cinema - sessão de curtas 
metragens nacionais
20h00 -  Intervenção teatral: Como 
Surgiu a Noite com Grupo Teatro 
Aberto
20h30 - Teatro: Cinderela Brasileira 
com Grupo Casa3

Programação - dia 06 - domingo
14h30 - Criação de Bonecos 
Brincantes e suas histórias

noite. Além de receber em todas as cida-
des os artistas locais com sua arte e suas 
histórias!”.

O projeto conta com o patrocínio da 
Duratex e tem o apoio da Secretaria de 

Estado da Cultura - Governo do Estado de 
São Paulo através do ProAC – Programa 
de Ação Cultural, parceria com a Educare 
e apoio local da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. 

16h00 - Teatro Infantil: Embornal 
de Histórias com Grupo Teatro 
Aberto
17h00 - Artistas da Cidade 
18h30 - Cinema - sessão de 
curtas metragens nacionais
19h00 -  Intervenção teatral: 
Como Surgiu a Noite com Grupo 
Teatro Aberto
19h30 - Teatro: Cinderela 
Brasileira com Grupo Casa3
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o eSPAço que eSTá ReCebenDo o PRojeTo ConTA CoM 3 MIl MeTRoS quADRADoS De eSTRuTuRA FíSICA. A obRA já eSTá 54% ConCluíDA

A Prefeitura Municipal em parceria 
com o Governo Federal retomou no ano 
passado a construção do ‘Centros de Ar-
tes e Esportes Unificados’ CEUs, entre os 
bairros do Cambuí e Parque São Bento, 
que estava parada. A obra já está 54% con-
cluída e deve estar pronta ainda em 2014.

O espaço conta com 3 mil metros 
quadrados de estrutura física: quadra 
poliesportiva coberta, pista de ska-

te, equipamentos de ginástica, play-
ground, pista de caminhada, salas, 
biblioteca, telecentro e um cineteatro/
auditório. O investimento de apro-
ximadamente 2 milhões de reais nas 
obras, que já começaram a todo vapor. 
A concepção, objetivos e projetos ar-
quitetônicos de referência dos CEUs 
foram desenvolvidos por uma equipe 
multidisciplinar e pelo Ministério da 

Cultura.
As novidades não param por aqui. 

A prefeitura solicitou e o Ministério 
da Cultura ainda deverá disponibi-
lizar um acervo de mil filmes para a 
cinemateca do CEUs. Além disso, 
professores e assistentes sociais con-
veniados ao projeto prestarão vários 
serviços pelo período de um ano após 
a inauguração.

O objetivo dos CEUs Centros de Ar-
tes e Esportes Unificados é integrar num 
mesmo espaço físico, programas e ações 
culturais, práticas esportivas e de lazer, 
formação e qualificação para o mercado 
de trabalho, serviços sócio-assistenciais, 
políticas de prevenção à violência e in-
clusão digital, de modo a promover a 
cidadania em territórios de alta vulnera-
bilidade social das cidades brasileiras.

ITAPETININGANA é vIcE-cAMPEã dA cOPA BRASIl dE TêNIS dE MESA

PREfEITURA REAlIzA MUTIRãO dE cASTRAÇãO dE cAdElAS

Secretaria de Esporte e Lazer

Secretaria de Saúde

Reunindo mesatenistas de todo o Pa-
ís, foi realizada entre os dias 20 a 23 de 
abril, a 1a Etapa da Copa Brasil de Tênis 
de Mesa, em Manaus. Itapetininga este-
ve representada pelos jovens André Luiz 
Duarte e Nataly Duarte, que conquista-
ram destacadas posições no torneio, 5º 
lugar na categoria Rating N Masculino, 

A prefeitura, através da Coordenadoria 
do Controle de Zoonoses, informa que re-
alizará um Mutirão de Castração somente 
de Cadelas nos dias 04, 05 e 06 de abril. 
No domingo, dia 13 de abril, será feita a 
retirada dos pontos dos animais operados.

Os interessados deverão fazer, o mais 
brevemente possível, o cadastro ou ins-
crição pessoalmente, das 08h às 18h, na 
Coordenadoria do Controle de Zoonoses, 
localizada à Rua Jorge Ozi, Nº 40 – Cen-
tro – Itapetininga, munidos dos seguintes 

o PRóxIMo DeSAFIo DA equIPe SeRá no CAMPeonATo PAulISTA. A DelegAção TAMbéM eSTARá nA PRóxIMA eTAPA DA CoPA bRASIl

oS InTeReSSADoS DeVeRão FAzeR o CADASTRo ou InSCRIção PeSSoAlMenTe nA CooRDenADoRIA Do ConTRole De zoonoSeS

3º lugar N Rating Feminino, 5º lugar In-
fantil Feminino, além do vice-campeo-
nato do Mirim Feminino. 

Segundo o técnico da equipe André 
Balint a meta foi alcançada, já que as ca-
tegorias masculina estavam muito com-
petitivas e o atleta André Luiz acabou fi-
cando com um ótimo 5º lugar, enquanto 

Nataly acabou sendo surpreendida pela 
atleta local , mas a segunda colocação na 
categoria que conta pontos para a sele-
ção brasileira ficou de bom tamanho.

O apoio dado ao tênis de mesa de 
Itapetininga pela Prefeitura de Itapeti-
ninga, através da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer é fundamental para 

o desenvolvimento do esporte. O próxi-
mo desafio da equipe será no Campeo-
nato Paulista e, posteriormente, na Copa 
Brasil- Etapa Santa Catarina. Os treinos 
estão sendo intensificados em dois perío-
dos, no intuito de aprimorar os trabalhos 
dos atletas para melhor representação na 
próxima etapa.

documentos: RG e CPF originais. Lem-
brando que o número de vagas é limitado. 

Vantagens da Castração
Diminui drasticamente o risco de doen-

ças nas vias uterinas, do câncer de mama, 
útero, próstata e testículos; 

Elimina a Gravidez Psicológica, co-
mum em algumas fêmeas após o término 
do cio, o que ocasiona aumento das mamas 
(muitas vezes com edema), a produção de 
leite e irritabilidade excessiva; 

Elimina o risco do câncer dos órgãos 
genitais; 

Diminui o risco das fugas e brigas, 
que podem acarretar acidentes graves e 
até fatais; 

Acaba com os latidos, uivos e mia-
dos excessivos que ocorrem por ocasião 
do cio; 

Elimina a inconveniente perda de 
sangue das cadelas no período de cio, 
assim como as desagradáveis reuniões 
de machos na porta de sua residência; 

Diminuiu o hábito dos gatos de uri-
nar em paredes e móveis para marcar 
território. A urina também perde o odor 
forte e desagradável.;

As cadelas castradas também rece-
berão microchips, que além de servirem 
para identificação, fornecerão outros 
dados sobre os animais.

Fonte: Faculdade de Medicina Vete-
rinária e Zootecnia - UNESP Botucatu-
-SP
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o TeMA Do eVenTo InFAnTIl SeRá “PRInCeSAS e PRínCIPeS que A genTe não ConHeCe!”. o enConTRo SeRá gRATuITo

A Prefeitura, através da Secreta-
ria de Cultura e Turismo, realizará 
mais uma Tarde de Histórias, na 
Biblioteca Municipal. O tema será 
“Princesas e Príncipes que a gente 
não conhece!”. O encontro é gra-
tuito, aberto a todas as crianças e 
acontecerá no próximo sábado, 29, 
a partir das 15h. A Biblioteca Mu-
nicipal fica à Rua Campos Sales, 
175, Centro. Telefone 3272-3265.

o projeto “Tarde de Histórias”
Com o objetivo de divulgar o 

acervo, crianças se reúnem no últi-
mo sábado do mês, às 15 horas, pa-
ra ouvirem histórias. A cada encon-
tro, um tema diferente é abordado.

Dia do livro Infantil é 
comemorado dia 2 de abril

A literatura infantil surgiu no sé-

fATEc ABRIRÁ INScRIÇÕES PARA vESTIBUlAR dO 2º SEMESTRE dE 2014
Secretaria de Educação

A Fatec Itapetininga vai abrir 
inscrições para Vestibular do 2º 
Semestrede 2014. Os cursos são: 
Agronegócio; Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas; Comércio 
Exterior; além dos novos cursos 
de Gestão da produção Industrial 
e Gestão empresarial. Cursos que 
são voltados para área industrial,  
um setor importante da economia, 
pensando justamente no crescimen-
to de Itapetininga, . As inscrições 
podem ser realizadas do dia 14 de 
abril até o dia 14 de maio através 
do site www.vestibularfatec.com.
br. O valor da taxa é R$70.

DoIS noVoS CuRSoS São VolTADoS PARA áReA InDuSTRIAl PenSAnDo juSTAMenTe no CReSCIMenTo De ITAPeTInIngA

culo XVII, no intuito de educar as 
crianças moralmente. Em homena-
gem ao escritor dinamarquês Hans 
Christian Andersen, foi criado o dia 
internacional do livro infantil, que 
é comemorado na data de seu nasci-
mento, 02 de abril; em virtude das 
inúmeras histórias criadas por ele. 
Dentre as mais conhecidas mun-
dialmente estão “O Patinho Feio”, 
“O Soldadinho de Chumbo”, “A Pe-
quena Sereia” e “As Roupas Novas 
do Imperador”.

Segundo Humberto Eco – es-
critor, filósofo e linguista italiano 
– a literatura infantil traz sentido 
aos fatos que acontecem na vi-
da, envolvendo as crianças. Des-
sa forma, “qualquer passeio pelos 
mundos ficcionais tem a mesma 
função de um brinquedo infantil”.  
Fonte: Brasil Escola

-De 10/03 até às 15h do dia 
26/03/2014
Inscrições para isenção/redução da 
taxa no site 
www.vestibularfatec.com.br, e entrega 
nas Fatecs (nos dias úteis das 9h às 
20h) da documentação de isenção/
redução da taxa 
-De 14/04 até às 15h do dia 
14/05/2014
Inscrições do Processo Seletivo no site 
www.vestibularfatec.com.br 

Calendário

-A partir de 14/04/2014
Divulgação no site www.
vestibularfatec.com.br do resultado da 
solicitação de 
isenção/redução da taxa de inscrição 
-09/06/2014
Divulgação dos locais de Exame 
-15/06/2014 (domingo), às 13h
Exame – duração da prova: 5 horas 
-15/06/2014 (domingo), a partir 
das 18h30min
Divulgação do gabarito oficial 

-14/07/2014
Divulgação da 1ª lista de 
convocação, da lista de classificação 
geral e do desempenho dos 
candidatos 
-15 e 16/07/2014
Matrícula da 1ª lista de convocação 
-17/07/2014
Divulgação da 2ª lista de 
convocação 
-18/07/2014
Matrícula da 2ª lista de convocação 
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A PRóxIMA eTAPA SeRá ReAlIzADA no DIA 27 De AbRIl, CoM lARgADA no PAço MunICIPAl joAquIM AleIxo MACHADo

Direcionada na busca por uma 
vida mais saudável, realizou-se no 
último domingo, dia 23, a 1ª Eta-
pa do Projeto “Correr e Caminhar 
com Saúde 2014”, com participan-
tes do pedestrianismo local e re-
gional. Participaram mais de 200 
atletas.

O evento, promovido pela Se-
cretaria Municipal de Esporte e 
Lazer da Prefeitura de Itapetinin-
ga, teve sua largada e chegada em 
frente ao Estádio do CASI, percor-
rendo diversas ruas do centro e de 
bairros de nossa cidade. 

Paralelamente a competição, 
foram arrecadados 128 litros de 
leite em caixa - através da doa-
ção voluntária dos participantes 
e, repassados, aos assistidos pelo 
Asilo São Vicente de Paulo de Ita-
petininga. A corrida contou com o 
apoio da Secretaria Municipal de 
Trânsito e Cidadania, Guarda Civil 
Municipal, SAMU, Polícia Militar, 
Sabesp e Esporte Clube XV de No-
vembro. 

A próxima Etapa será realiza-
da no dia 27 de Abril, com largada 
no Paço Municipal Joaquim Aleixo 

Machado, localizado na Praça dos 
Três Poderes, Jardim Marabá. Con-
fira os resultados da primeira etapa

A classificação final, após os 7,0 
km para corrida e 3,5 Km para cami-
nhada, ficou da seguinte forma: Ca-
tegoria Juvenil Feminino - 1º lugar: 
Kathlen dos Santos; Categoria Ju-
venil Masculino - 1º lugar: Luan de 
Oliveira França; Adulto Feminino 
- 1º lugar: Maria Cecília Basso Ba-
tolotti; Adulto Masculino - 1ºlugar: 
Fernando Henrique F. da Silva; Ve-
terano A Feminino - 1ºlugar: Valé-
ria Aparecida Ferreira dos Passos; 

Veterano A Masculino - 1º lugar: 
Alessandro Lopes dos Santos; Vete-
rano B Feminino - 1ºlugar: Andréia 
Soares Bonfim da Luz; Veterano B 
Masculino - 1ºlugar: José Luciano 
da Paz; Veterano C Feminino - 1º 
lugar: Maria Aparecida Rolim Rosa 
de Castro; Veterano C Masculino 
- 1ºlugar: Antônio da Silva e Vete-
raníssimo Feminino -1º lugar: No-
emia Rodrigues Severino e Vetera-
níssimo Masculino: Antônio Pedro 
Correia. Enquanto na Caminhada 
a primeira colocada foi Lucidália 
Soter Kravszenko.

fUNdO SOcIAl ABRE cURSO PARA cONfEcÇãO dE OvOS dE PÁScOA

PREfEITURA REAlIzA 8ª BlITz SOcIAl NAS RUAS dA cIdAdE

Secretaria de Gabinete

Secretaria de Promoção Social

O Fundo Social de Solidariedade 
está com inscrições abertas para o cur-
so de Ovos de Páscoa. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas até o 
dia 1 de abril, das 8h às 17h. Os inte-
ressados devem estar munidos de cópia 
de RG e CPF e podem se inscrever na 
sede do Fundo Social, que fica à Praça 
Gaspar Ricardo, s/n, Centro.

A Prefeitura, através da Secre-
taria de Promoção Social realiza a 
Blitz Social. O projeto percorre a 
cidade, com auxílio da Polícia Mi-
litar, Guarda Municipal, Vigilância 

AS InSCRIçõeS São gRATuITAS e PoDeM SeR FeITAS ATé o DIA 1 De AbRIl, DAS 8H àS 17H nA SeDe Do FunDo SoCIAl

A IDeIA é gARAnTIR A SeguRAnçA DAS PeSSoAS eM SITuAção De RuA, AléM Do CoMbATe Ao TRáFICo De DRogAS PelA CIDADe

Esta é uma ótima oportunidade. 
O mercado de Ovos de Páscoa segue 
muito aquecido e, hoje, é uma forma 
mais do que rentável de negócio pes-
soal. O Fundo Social conta com ótimos 
profissionais, preparados para trazer 
aos alunos as melhores aulas possíveis. 
Procure o Fundo Social e aproveite a 
chance de aprender um novo negócio. 

Sanitária, Fiscalização de Posturas, 
Conselho Tutelar e toda a equipe da 
Promoção Social, para garantir a se-
gurança das pessoas em situação de 
rua, fechar bares que estejam permi-

tindo a promiscuidade sexual, além 
do combate ao tráfico de drogas. 

Nesta sexta-feira a 8ª Blitz So-
cial será realizada a partir das 22h, 
com saída da Guarda Municipal. Es-

sa iniciativa é inédita na história do 
município e ajuda Itapetininga a se 
manter como uma das cidades com o 
menor índice de violência do Estado 
de São Paulo.
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AVISO DE EDITAIS
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2014

Processo nº 068/2014. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço do Serviço OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA VIAGEM A SER REALIZADA PELOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS 
SOCIOEDUCATIVOS ATENDIDOS PELO CREAS – SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.  SESSÃO: Dia 
09.04.2014 a partir das 16:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
28/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

Processo nº 041/2014. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço POR ITEM OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS ESCOLARES PARA OS NOVAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO – SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO. SESSÃO: Dia 10.04.2014 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
Os editais estarão disponíveis no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitação. Maiores informações através do telefone: 
(15) 3376-9608. Itapetininga, 20 de março de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO (LAUDO DE CLASSIFICA-
ÇÃO) DA CHAMADA PÚBLICA N º.003/2013

PROCESSO N. º 147/2013 OBJETO: DESTINADA AO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS 
DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE , CONFOR-
ME PREÇOS FIXADOS PELA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES E MATERIAIS 
ESPECÍFICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. Considerando o laudo de vistoria da Comissão Especial de 
Licitações nomeada pela Portaria n.º 528 de 28 de agosto de 2013, realizadas nos laboratórios Habilitados conforme prevê o 
item 2.5 e 2.5.1 do Edital e o parecer do Secretário Municipal de Saúde conforme item 2.6 do Edital,  no uso das atribuições 
legais a mim conferidas e em conformidade com a Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações consideram-se RATIFICADO 
os pareceres emitidos, para CLASSIFICAR os LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PAULISTA LTDA ME e 
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLINICA ITAPETININGA LTDA.  eis que cumpriram com todos os itens exigidos 
no Edital e DESCLASSIFICAR  o laboratório  K&J LABORATÓRIO CLINICO LTDA ME, que deixou de cumprir os 
Itens 4.50, 4.9, 4.9.2, 4.26, 4.61, 4.19, 4.19.1 da Portaria CVS n°13/2005.  Nos termos do artigo 109, “b”, da Lei 8.666/93 e 
suas alterações fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais recursos.  Itapetininga, 20 de março de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGA-
ÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2014

Processo nº. 11/2014. Esta licitação atende a Solicitação de Compras n.º 2125 da Secretaria de Obras e Serviços; Processo 
de Compra nº. 2003 – Protocolos nº:  32529-172/2013, fica retificado o  Termo de Homologação, datado de 28 de fevereiro  
de 2014, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA 
PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CEMITÉRIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E 
SERVIÇOS, conforme o disposto abaixo:
Onde se lê:
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 011/2014- Processo 
n°. 011/2014, ... realizado conforme ata de sessão pública, datada de 28 de janeiro de 2014 , com a presença do Pregoeiro 
Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que 
ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:

Leia-se:
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 011/2014- Processo n°. 
011/2014, ..., realizado conforme ata de sessão pública, datada de 28 de fevereiro de 2014 , com a presença do Pregoeiro 
Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que 
ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:

Onde se lê:

Item Qtde Unidade 
Medida

Descrição Valor
Unitário

Valor
Total

25 4 UN MASSA CORRIDA 18 LTS PVA INTERNO R$  89,90 R$   359,60 

Leia-se:

Item Qtde Unidade 
Medida

Descrição Valor
Unitário

Valor
Total

25 4 UN MASSA CORRIDA 18 LTS PVA INTERNO R$  25,00 R$    100,00
 
Fica assim retificado a publicação realizada na edição nº 410, de 07 de março de 2014, na página 08. Itapetininga, 20 de 
março de 2014. 

PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS
PREGOEIRO

COORDENADORIA DO CONTROLE DE ZOONOSES
DESPACHO DA DIRETORIA – 24 DE MARÇO DE 2014

COMUNICADO Nº 03/2014 
Assunto: Mutirão de Castração somente de Cadelas 2014
Comunicamos a todos os munícipes que estaremos realizando um Mutirão de Castração somente de Cadelas nos dias 04, 
05 e 06/04/2014, sexta-feira, sábado e domingo, respectivamente, e no dia 13/04/2014, domingo, será feita a retirada dos 
pontos dos animais operados. Os interessados deverão fazer, o mais brevemente possível, o cadastro ou inscrição pes-
soalmente, das 08:00 h (oito horas da manhã) às 18:00 h (seis horas da tarde/noite), na Coordenadoria do Controle de Zoo-
noses, localizada à Rua Jorge Ozi, Nº 40 – Centro – Itapetininga, munidos dos seguintes documentos: RG e CPF originais.
P.S.: Ressaltamos que o número de vagas é limitado.

MÉD.VET. BENEDITO MARQUES DA SILVA JUNIOR
COORDENADOR DO CONTROLE DE ZOONOSES

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINáRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETO-
RIA DO COMDEMA , REALIZADA àS 16 HORAS DO DIA 24.03.2014

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, representan-
te da OAB/SP; Renato Vieira de Moraes, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Alexandre Oliveira, 
representante da Camara Municipal de Itapetininga; Roque Rolim Guilherme, representante da AEBRI; Eres Franciosi, 
representante da ACI; José Carlos Pompeu e Alberto Luis Filho, representantes da empresa DNA; Antonio Carlos Nogueira 
Antunes, representante do INICS, José Antonio Saad, representante da AERI; Wilson Rodrigues, representante da SA-
BESP; Cristina Barbosa, representante da APTA; Srs. Rudy Rocha e Silvia Bruza.
Andamentos:
O COMDEMA, no uso das atribuições conferidas pela Lei 2.452/1985, torna público os seguintes andamentos:
1. Discussão sobre a matéria veiculada no Jornal Correio de Itapetininga, cujo objeto é o Lixão de Itapetininga, Aterro 
Controlado.
2. Discussção acerca do uso das calçadas verdes em Itapetininga, para que a Câmara Municipal de Itapetininga apresente 
projeto de Lei que autorize, respeitando os ditames da Lei Federal de Acessibilidade, o uso de grama nas calçadas.
Requerimentos:
Protocolo do Portal da Figueira, a CPFL irá providenciar a poda das árvores e a Prefeitura Municipal de Itapetininga irá 
realizar a remoção, nos termos da Lei;
Protocolo Ofício 03/2014, deferido, mediante compensação prévia, nos termos da Lei;
Protocolo Sra. Vera Lúcia Lacerda, deferido, mediante compensação prévia e relatório fotográfico nos termos da Lei;
Protocolo nº 8479.1/2014, deferido, mediate compensação prévia e relatório fotográfico, nos termos da Lei e
Protocolo nº 1854.1/2014, deferido, mediante compensação prévia e relatório fotográfico, respeitada a distancai de 1,20 
metros do muro, nos termos da Lei.
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EDITAL DE ABERTURA PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Nº 003/2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP 

  
A Prefeitura do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, com a supervisão da Comissão 

de Acompanhamento deste Processo Seletivo especialmente nomeada pela Portaria nº 604, de 03 de outubro de 
2013 e com vistas ao atendimento de necessidade de serviço temporária; excepcional e de urgência, torna pública 
a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado,  observado o 
disposto no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, de acordo com o Decreto Municipal nº 1.135/2013  e Lei 
Complementar Municipal nº 65/2013 e suas alterações, consoante às normas contidas neste Edital, para 
contratação por prazo determinado das vagas temporárias disponíveis para os empregos constantes do ITEM 2.5 - 
QUADRO DE EMPREGOS. 
      INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será para o preenchimento de empregos, para atender a necessidade 

temporária; urgência e de excepcional interesse público, na área de saúde do município de Itapetininga.  
1.2 O Processo Seletivo Simplificado visa à contratação pelo prazo determinado de 06 (seis) meses, com 

possibilidade de renovação por igual período, uma única vez nos termos da legislação vigente;  
1.3 Para todos os efeitos, a contratação será por prazo determinado e terá como provimento o REGIME DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, cuja as publicações serão realizadas no SEMANARIO 
OFICIAL DA PREFEITURA DE ITAPETININGA, pela Internet nos endereços www.itapetininga.sp.gov.br e 
afixado no quadro de avisos da Prefeitura do Município de Itapetininga / SP.  

1.4 O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo Simplificado não gera, para a Prefeitura do 
Município de Itapetininga, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados, além daquelas 
vagas previstas no quadro constante no ITEM 2.5. A habilitação dos demais candidatos constantes da 
listagem final de classificação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na contratação, 
dependendo da sua classificação no Processo Seletivo Simplificado. 

1.5 Os candidatos aprovados em todas as fases, e convocados, estarão sujeitos ao que dispõe o Decreto 
Federal 5452/43 – Consolidação das leis do Trabalho e Legislação Municipal pertinente. 

 
2.  DOS EMPREGOS 

 
2.1 O presente PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destina-se ao preenchimento de empregos de 

acordo com o constante do ITEM 2.5 - QUADRO DE EMPREGOS, mais os que vagarem e ou forem criados 
temporariamente durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

2.2  Os (as) candidatos (as) aprovados (as) constarão da LISTA CLASSIFICATORIA, cujo aproveitamento se 
fará de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade do Processo 
Seletivo Simplificado. 

2.3 As atividades inerentes aos empregos serão desenvolvidas - conforme demanda - nas diversas 
dependências da Prefeitura do Município de Itapetininga -SP, visando atender ao restrito interesse público, 
na área da saúde. 

2.4 A remuneração para todos os empregos é aquela constante do ITEM 2.5 - DO QUADRO EMPREGOS, mais 
os benefícios assegurados por lei. 

2.5 2.5. DO QUADRO DE EMPREGOS 
 
 

CÓDIGO / EMPREGOS 
Nº 

VAGAS REQUISITOS BÁSICOS 

CARGA 
HORÁ-

RIA 
SEMA-

NAL 

VENCIMENTOS 

     

EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
Médico Clinico Programa Saúde da 
Família (PSF) 04 Superior Completo em Medicina e registro no CRM 

40 R$ 9.300,00 

Médico Pediatra 
01 

Superior completo em Medicina com especialização na área 
e registro no CRM 

20 
R$ 4.650,00 

 

Médico UBS 
04 

Superior Completo em Medicina registro no CRM 

40 R$ 9.300,000 

Processo Seletivo Simplificado nº 003/2014                                                                      Prefeitura de Itapetininga/SP - Página 2 
 

Médico SAMU Socorrista 
04 

Superior Completo em Medicina e registro no CRM 

12/36 R$ 7.000,00 

Médico Psiquiatra 
02 

Superior completo em Medicina com especialização na área 
e registro no CRM 

20 R$ 4.600,00 

 
3 .CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
3.1 Considerações Gerais 
 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O deferimento da 
inscrição dar-se-á automaticamente, mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição onde o 
candidato deverá indicar o emprego que deseja concorrer, conforme anexo I. 

3.1.1  A inscrição será gratuita e realizada Na Secretaria Municipal de Saúde, na Prefeitura Municipal de 
Itapetininga, Praça dos Três Poderes, nº 1000, Jardim Marabá,  no horário das 09:00 horas                                                                                  
às 17:00 horas. 

3.1.2   Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de efetivar a inscrição 
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Processo Seletivo Simplificado. 

3.1.3   São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as informações fornecidas no ato da    
inscrição. Aquele que preencher a ficha de inscrição ou prestar informações inverídicas, mesmo que o fato 
seja constatado posteriormente, será excluído do Processo Seletivo Simplificado. 

3.1.4  As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital serão indeferidas, obedecendo ao 
prazo descrito no ITEM 4.7. 

 
 
3. 2  Condições para inscrição 
 
3.2.1 Ser Brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal, em consonância com a Lei 

Federal nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro, e ainda, se de Nacionalidade Portuguesa, estar de acordo 
com os critérios contidos no Decreto Federal nº 70436/72; 

3.2.2 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade (RG), com foto, mais os 
documentos solicitados no item 4. DAS INSCRIÇÕES; 

3.2.3 Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital; 
3.2.4 As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso 

VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Federal 7.853/89 são asseguradas o direito de inscrição 
para os empregos no Processo Seletivo Simplificado, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência 
de que são portadoras; devendo apresentar o Laudo Medico referente a deficiência. 

 
 
3.3 Requisitos Gerais para a Contratação 
 
3.3.1 Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da convocação; 
3.3.2 Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, bem 

como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de seu emprego; 
3.3.3 Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das 

atividades que competem ao emprego; 
3.3.4 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 
3.3.5 Não exercer qualquer cargo, emprego ou função Pública de acumulação proibida com o exercício do novo 

emprego, observado ao disposto no artigo 37 § 10 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, alterada pela EC Nº 
20/98; 

3.3.6 A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do 
candidato em decorrência de sua habilitação no Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os atos 
decorrentes de sua inscrição. 

3.3.7    A realização de exame admissional, para a contratação  é obrigatória. 
 
 
4 .DAS INSCRIÇÕES 
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4 .DAS INSCRIÇÕES 
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4.1 As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE, no período de  31 de março de 2014 à 02 de abril de 

2014, devendo para tanto o candidato: 
 

a) O candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição (ANEXO I e II) e entregá-lo pessoalmente, 
juntamente com copias  dos documentos relacionados abaixo e os documentos comprobatórios 
relacionados no item 5 deste edital na Secretaria Municipal de Saúde,  Prefeitura Municipal de Itapetininga, 
Praça dos Três Poderes, nº 1000, Jardim Marabá, no horário das 09:00 horas                                                                                  
às 17:00 horas. 

- Currículo  de trabalho completo 
- Carteira de trabalho com foto e identificação e todos os registros anteriores ou Declaração do 
empregador; contrato de trabalho; constando datas dos registros e função, todos referentes ao 
tempo de serviço prestado pelo interessado nos órgãos da administração direta ou indireta, 
inclusive em instituições conveniadas, autorizadas ou acordadas com o Poder Público, exceto nos 
casos de demissão a bem do serviço publico. 
- PIS/PASEP 
- RG (autenticado) 
- CPF (autenticado) 
- Comprovante de escolaridade, referente ao emprego pretendido 
- Titulo de eleitor (autenticado) 
- Comprovante de residência atualizado 
- Carteira de reservista se do sexo masculino (autenticado) 
- Carteira nacional de habilitação “ D “ (apenas para o emprego de motorista) (autenticado) 
- O candidato poderá apresentar o documento original juntamente com a copia, onde serão 
conferidos por um dos membros da comissão do Processo Seletivo Simplificado, validando assim 
as mesmas. 
 

 
4.2 Não serão aceitas inscrições via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da inscrição 

estabelecido neste edital.  
4.3 O candidato será responsável por qualquer erro, rasura omissão, bem como pelas informações prestadas, na 

ficha de inscrição. 
4.4 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha somente poderão sofrer alterações no caso de 

mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e encaminhado à comissão do 
Processo Seletivo Simplificado. 

4.5 A Comissão organizadora do Processo Seletivo Simplificado não se responsabilizará por eventuais 
coincidências de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades. 

4.6 O candidato poderá concorrer apenas a uma das áreas para o emprego Temporário de Técnico de Nível 
Superior no Processo Seletivo Simplificado; 

4.7 O candidato que efetivar mais de uma inscrição no Processo Seletivo Simplificado, terá a(s) primeira(s) 
cancelada(s), sendo considerada validada a última inscrição. Não sendo possível identificar a última inscrição 
efetivada, todas serão canceladas. 

4.8 A não entrega de qualquer dos documentos exigidos ou se qualquer documento entregue não comprovar as 
exigências básicas deste Edital implicará na imediata exclusão do candidato do Processo Seletivo Simplificado. 

4.9 O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste edital serão realizadas observando o 
horário oficial de Brasília/DF. 

4.10 Informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado poderão ser obtidas no Semanário Oficial da 
Prefeitura de Itapetininga ou no site www.itapetininga.sp.gov.br. 

 
5. DAS ETAPAS 
 
5.1 O Processo Seletivo Simplificado constará de duas etapas e serão realizadas no mesmo dia. 
 

a) 1ª Etapa – Análise Curricular – consiste na entrega dos documentos - Eliminatória e Classificatória. 
b) 2ª Etapa – Entrevista – consiste na entrevista que será realizada após a 1ª Etapa - Eliminatória e 
Classificatória. 
c) Anexo I – Ficha de Inscrição. 
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d) Anexo II – Análise curricular e Entrevista.  
 
5.1.1  As Etapas do Processo Seletivo Simplificado serão realizadas no  período de 31 de março de 2014 à 02 de 

abril de 2014, na Secretaria Municipal de Saúde, na Prefeitura Municipal de Itapetininga, Praça dos Três 
Poderes, nº 1000, Jardim Marabá, no horário das 09:00 horas                                                                                  
às 17:00 horas. 
 

5.2.  DA 1ª ETAPA: ANÁLISE CURRICULAR 
  
5.2.1 A Análise Curricular será realizada coordenada e analisada pela Comissão de Acompanhamento de 

Processo Seletivo Simplificado especialmente constituído pela Portaria nº 604, de 03 de outubro de 2013, 
através dos Dados Cadastrais e do Formulário de Inscrição Obrigatória. 

5.2.2 A Análise Curricular visa aferir o perfil do candidato a partir do nível de escolaridade, conhecimentos 
específicos e experiência profissional, devidamente comprovados, conforme os dados curriculares que 
serão informados e preenchidos no momento que o candidato efetuar sua inscrição. 

5.2.3 O Currículo deverá ser entregue com cópia de toda a documentação visando à comprovação das 
informações registradas no Formulário de Inscrição para a Prefeitura do Município de Itapetininga, no ato 
da inscrição. 

5.2.4 A escolaridade deverá ser comprovada mediante cópia de diploma ou certificado, atestado ou declaração 
de conclusão de curso, expedidos por instituição oficialmente reconhecida pelo Ministério da Educação. 

5.2.5 O tempo de serviço deverá se comprovado mediante cópia autenticada de contratos, ou páginas da 
carteira de Trabalho e Previdência Social. 

5.2.6 Será automaticamente eliminado o candidato que não entregar a documentação comprobatória do 
Formulário de Inscrição. 

5.2.7 Na Análise Curricular serão avaliadas as competências, habilidades, nível de escolaridade, experiência 
acumulada, cursos técnicos, profissionalizantes e extracurriculares, conhecimentos específicos, segundo os 
requisitos definidos a seguir: 

 
 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 
Experiência profissional, referente ao 
tempo de serviço prestado pelo 
interessado nos órgãos da administração 
direta ou indireta, inclusive em 
instituições conveniadas, autorizadas ou 
acordadas com o Poder Público. 

De 06 Até 12 meses – 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos 
De 12 à 24 meses 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. 
De 24 à 36 meses 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) pontos. 
De 36 à 48 meses 1 (um) ponto. 
De 48 meses ou mais – 1,5 (um e meio) pontos. 

Cursos de aperfeiçoamento e/ou 
capacitação  

De 30 à 80 horas – 1 ponto 
De 100 à 180 horas – 2 pontos 
Acima de 180 – 3 pontos 

 
TOTAL DE PONTOS 10  

 
5.2.8 A 1ª Etapa – Análise Curricular terá caráter eliminatório e classificatório. A pontuação máxima obtida na 1ª 

Etapa: Análise Curricular é de 10 (dez) pontos para todos os empregos Temporários e considerar-se-ão 
aptos os candidatos com pontuação igual ou superior a 1 (um) ponto. 

5.2.9 A pontuação da 1ª Etapa: Análise Curricular será o resultado do somatório das pontuações máximas 
obtidas pelo candidato em cada requisito contido no quadro do item 5.2.7. 

5.2.10 O candidato não habilitado na Análise Curricular será excluído do Processo Seletivo Simplificado. 
5.2.11 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade nos dados curriculares e nos documentos 

apresentados e, comprovada a culpa do candidato, o mesmo será excluído do Processo Seletivo 
Simplificado, sem prejuízo das medidas penais cabíveis. 

  
 
5.3 DA 2ª ETAPA – ENTREVISTA 
  
5.3.1 A Entrevista será coordenada e analisada pela Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo 

Simplificado no mesmo dia e local da realização das inscrições.  
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d) Anexo II – Análise curricular e Entrevista.  
 
5.1.1  As Etapas do Processo Seletivo Simplificado serão realizadas no  período de 31 de março de 2014 à 02 de 

abril de 2014, na Secretaria Municipal de Saúde, na Prefeitura Municipal de Itapetininga, Praça dos Três 
Poderes, nº 1000, Jardim Marabá, no horário das 09:00 horas                                                                                  
às 17:00 horas. 
 

5.2.  DA 1ª ETAPA: ANÁLISE CURRICULAR 
  
5.2.1 A Análise Curricular será realizada coordenada e analisada pela Comissão de Acompanhamento de 

Processo Seletivo Simplificado especialmente constituído pela Portaria nº 604, de 03 de outubro de 2013, 
através dos Dados Cadastrais e do Formulário de Inscrição Obrigatória. 

5.2.2 A Análise Curricular visa aferir o perfil do candidato a partir do nível de escolaridade, conhecimentos 
específicos e experiência profissional, devidamente comprovados, conforme os dados curriculares que 
serão informados e preenchidos no momento que o candidato efetuar sua inscrição. 

5.2.3 O Currículo deverá ser entregue com cópia de toda a documentação visando à comprovação das 
informações registradas no Formulário de Inscrição para a Prefeitura do Município de Itapetininga, no ato 
da inscrição. 

5.2.4 A escolaridade deverá ser comprovada mediante cópia de diploma ou certificado, atestado ou declaração 
de conclusão de curso, expedidos por instituição oficialmente reconhecida pelo Ministério da Educação. 

5.2.5 O tempo de serviço deverá se comprovado mediante cópia autenticada de contratos, ou páginas da 
carteira de Trabalho e Previdência Social. 

5.2.6 Será automaticamente eliminado o candidato que não entregar a documentação comprobatória do 
Formulário de Inscrição. 

5.2.7 Na Análise Curricular serão avaliadas as competências, habilidades, nível de escolaridade, experiência 
acumulada, cursos técnicos, profissionalizantes e extracurriculares, conhecimentos específicos, segundo os 
requisitos definidos a seguir: 

 
 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 
Experiência profissional, referente ao 
tempo de serviço prestado pelo 
interessado nos órgãos da administração 
direta ou indireta, inclusive em 
instituições conveniadas, autorizadas ou 
acordadas com o Poder Público. 

De 06 Até 12 meses – 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos 
De 12 à 24 meses 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. 
De 24 à 36 meses 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) pontos. 
De 36 à 48 meses 1 (um) ponto. 
De 48 meses ou mais – 1,5 (um e meio) pontos. 

Cursos de aperfeiçoamento e/ou 
capacitação  

De 30 à 80 horas – 1 ponto 
De 100 à 180 horas – 2 pontos 
Acima de 180 – 3 pontos 

 
TOTAL DE PONTOS 10  

 
5.2.8 A 1ª Etapa – Análise Curricular terá caráter eliminatório e classificatório. A pontuação máxima obtida na 1ª 

Etapa: Análise Curricular é de 10 (dez) pontos para todos os empregos Temporários e considerar-se-ão 
aptos os candidatos com pontuação igual ou superior a 1 (um) ponto. 

5.2.9 A pontuação da 1ª Etapa: Análise Curricular será o resultado do somatório das pontuações máximas 
obtidas pelo candidato em cada requisito contido no quadro do item 5.2.7. 

5.2.10 O candidato não habilitado na Análise Curricular será excluído do Processo Seletivo Simplificado. 
5.2.11 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade nos dados curriculares e nos documentos 

apresentados e, comprovada a culpa do candidato, o mesmo será excluído do Processo Seletivo 
Simplificado, sem prejuízo das medidas penais cabíveis. 

  
 
5.3 DA 2ª ETAPA – ENTREVISTA 
  
5.3.1 A Entrevista será coordenada e analisada pela Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo 

Simplificado no mesmo dia e local da realização das inscrições.  
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5.3.2 O candidato que efetuar a inscrição e não realizar a entrevista não obterá pontuação no referido Processo 
Seletivo Simplificado, sendo considerado eliminado. 

5.3.3 A Entrevista será realizada com o intuito de levantar os conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais 
para aferir o perfil do candidato no emprego Temporária a que concorre. 

5.3.4 Na Entrevista, o candidato será avaliado segundo os requisitos definidos a seguir: 
 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 
Argumentação 02 
Objetividade 02 
Fluência Verbal 02 
Conhecimento / Habilidade / Atitude  04 
 
Total de Pontos  10 

 
 5.3.5  A 2ª Etapa – Entrevista terá caráter eliminatório e classificatório. A pontuação máxima obtida na 2ª Etapa: 

Entrevista é de 10 (dez) pontos para todos os empregos Temporários e considerar-se-ão aptos os 
candidatos com pontuação igual ou superior a 4 (quatro) ponto. 

5.3.6 A pontuação da 2ª Etapa: Entrevista será o resultado da somatória das pontuações máximas obtidas pelo 
candidato em cada requisito contido no quadro do item 5.3.4. 

5.3.7 O candidato não habilitado na Entrevista será excluído do Processo Seletivo Simplificado. 
5.3.8  Nenhum candidato poderá se ausentar da sala de realização da 1ª e 2ª Etapa de inscrição, sem ter 

assinado a ficha de inscrição, se ocorrer será considerado eliminado. 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO 
 
6.1 A pontuação final dos candidatos aos Empregos Temporários será a somatória dos resultados obtidos na 1ª 

Etapa – Análise Curricular e 2ª Etapa – Entrevista. 
6.2 Os candidatos habilitados com resultado final igual ou superior à pontuação 5,0 (cinco) serão classificados em 

ordem decrescente da pontuação final de acordo com o número de vagas do emprego Temporária/Área de 
Atuação a qual concorreu. 

6.3 Todos os cálculos descritos neste Edital serão realizados com 02 (duas) casas decimais, arredondando- se 
para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a 05 (cinco). 

6.4 Ocorrendo igualdade de pontos entre a nota final do concurso terá preferência o candidato que, na seguinte 
ordem: 
a)Tiver maior idade entre eles, considerando-se dia, mês e ano, com base na Lei Federal nº 10.741 de 01 de 
outubro de 2003. 
b)Tiver maior pontuação na 2ª Etapa: Entrevista 
c)Tiver maior pontuação na 1ª Etapa: Análise Curricular 

 
7 - DOS RECURSOS 
  
7.1 Será admitido recurso quanto após o resultado  do Processo Seletivo Simplificado. 
7.2 O prazo para interposição de recurso será de 01 (um) dia útil após a publicação do resultado das etapas no 

Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga e/ou site www.itapetininga.sp.gov.br, tendo como termo inicial 
o 1º dia útil subsequente à data da publicação. 

7.3 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada etapa referida no item 1, deste Capítulo, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor. 

7.4 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado à classificação final diversa da questionada. 
7.5 Os recursos deverão ser digitados e entregues em 01 (uma) via original. 
7.6 Cada item deverá ser apresentado em folha separada, identificada conforme modelo a seguir: 
 
 Processo Seletivo Simplificado: 
  
Candidato: 
  
Opção do Emprego Temporária/Área de Atuação: 
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Local: 
  
Nº de Inscrição: 
  
Nº do Documento de Identidade: 
  
Endereço de correspondência do candidato: 
  
Telefone (com DDD): 
  
E-mail: 
  
Fundamentação e argumentação lógica: 
  
Data e assinatura: 
 
7.7 Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo Simplificado e 

entregues pessoalmente pelo(a) candidato(a) no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Itapetininga  
das 09:00 horas  às 17:00 horas, devendo dele constar o endereço para correspondência, telefone, e-mail e 
assinatura do candidato. 

7.8 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada, para este efeito, a data do 
ingresso no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Itapetininga. 

7.9 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (FAX), telex, Internet, telegrama, SEDEX ou outro meio 
que não seja o especificado neste Edital. 

7.10 A decisão do recurso será dada ao candidato através de E-mail, convocação por carta ou telefone e 
disponibilizado no site www.itapetininga.sp.gov.br.  

  
8 – DA CONTRATAÇÃO 
 
8.1 As contratações temporárias são realizadas sob o regime jurídico da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

(Decreto-Lei Federal nº 5452, de 01/05/1943), Decreto Municipal nº 1.135/2013  e Lei Complementar 
Municipal nº 65/2013 e suas alterações. 

8.2 A contratação por prazo determinado destina-se ao preenchimento de vagas temporárias e de urgência nos 
empregos elencadas neste Processo Seletivo Simplificado, em virtude da não existência de concurso publico 
aberto que atenda a necessidade, desta forma se faz necessário atender temporariamente sendo de 
excepcional interesse publico o provimento  por Processo Seletivo Simplificado, prescindindo de concurso 
público. 

8.3 Cada candidato poderá ser contratado apenas uma única vez até a chamada completa da lista de 
classificados, em decorrência de sua classificação final no presente Processo Seletivo Simplificado, podendo a 
critério da administração e em face da necessidade do serviço público, a listagem ter novo início de chamada 
dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado adotando-se em tudo as mesmas regras já 
estabelecidas. 

8.4 A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não gera direito à contratação, mas esta, quando se fizer, 
respeitará a ordem de classificação final. 

8.5 A contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a 
necessidade da Prefeitura Municipal e o limite fixado por lei. 

8.6 Por ocasião do chamamento que antecede a contratação, os candidatos classificados deverão apresentar 
documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para provimento e que 
deram condições de inscrição, estabelecidos no presente Edital, bem como os demais documentos legais que 
lhe forem exigidos. 

8.7 A desistência expressa da contratação, ou o não comparecimento do candidato à sessão de oferecimento da 
contratação (desistência tácita), não impedirá nova convocação para contratação decorrente de sua 
classificação final neste Processo Seletivo Simplificado, desde que seja aguardado o chamamento completo da 
lista e resguardado a posição do candidato na lista de classificados. 

8.8 O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. 

8.9 A Prefeitura do Município poderá solicitar outros documentos que julgar necessário. 
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Local: 
  
Nº de Inscrição: 
  
Nº do Documento de Identidade: 
  
Endereço de correspondência do candidato: 
  
Telefone (com DDD): 
  
E-mail: 
  
Fundamentação e argumentação lógica: 
  
Data e assinatura: 
 
7.7 Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo Simplificado e 

entregues pessoalmente pelo(a) candidato(a) no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Itapetininga  
das 09:00 horas  às 17:00 horas, devendo dele constar o endereço para correspondência, telefone, e-mail e 
assinatura do candidato. 

7.8 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada, para este efeito, a data do 
ingresso no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Itapetininga. 

7.9 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (FAX), telex, Internet, telegrama, SEDEX ou outro meio 
que não seja o especificado neste Edital. 

7.10 A decisão do recurso será dada ao candidato através de E-mail, convocação por carta ou telefone e 
disponibilizado no site www.itapetininga.sp.gov.br.  

  
8 – DA CONTRATAÇÃO 
 
8.1 As contratações temporárias são realizadas sob o regime jurídico da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

(Decreto-Lei Federal nº 5452, de 01/05/1943), Decreto Municipal nº 1.135/2013  e Lei Complementar 
Municipal nº 65/2013 e suas alterações. 

8.2 A contratação por prazo determinado destina-se ao preenchimento de vagas temporárias e de urgência nos 
empregos elencadas neste Processo Seletivo Simplificado, em virtude da não existência de concurso publico 
aberto que atenda a necessidade, desta forma se faz necessário atender temporariamente sendo de 
excepcional interesse publico o provimento  por Processo Seletivo Simplificado, prescindindo de concurso 
público. 

8.3 Cada candidato poderá ser contratado apenas uma única vez até a chamada completa da lista de 
classificados, em decorrência de sua classificação final no presente Processo Seletivo Simplificado, podendo a 
critério da administração e em face da necessidade do serviço público, a listagem ter novo início de chamada 
dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado adotando-se em tudo as mesmas regras já 
estabelecidas. 

8.4 A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não gera direito à contratação, mas esta, quando se fizer, 
respeitará a ordem de classificação final. 

8.5 A contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a 
necessidade da Prefeitura Municipal e o limite fixado por lei. 

8.6 Por ocasião do chamamento que antecede a contratação, os candidatos classificados deverão apresentar 
documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para provimento e que 
deram condições de inscrição, estabelecidos no presente Edital, bem como os demais documentos legais que 
lhe forem exigidos. 

8.7 A desistência expressa da contratação, ou o não comparecimento do candidato à sessão de oferecimento da 
contratação (desistência tácita), não impedirá nova convocação para contratação decorrente de sua 
classificação final neste Processo Seletivo Simplificado, desde que seja aguardado o chamamento completo da 
lista e resguardado a posição do candidato na lista de classificados. 

8.8 O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. 

8.9 A Prefeitura do Município poderá solicitar outros documentos que julgar necessário. 
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5.3.2 O candidato que efetuar a inscrição e não realizar a entrevista não obterá pontuação no referido Processo 
Seletivo Simplificado, sendo considerado eliminado. 

5.3.3 A Entrevista será realizada com o intuito de levantar os conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais 
para aferir o perfil do candidato no emprego Temporária a que concorre. 

5.3.4 Na Entrevista, o candidato será avaliado segundo os requisitos definidos a seguir: 
 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 
Argumentação 02 
Objetividade 02 
Fluência Verbal 02 
Conhecimento / Habilidade / Atitude  04 
 
Total de Pontos  10 

 
 5.3.5  A 2ª Etapa – Entrevista terá caráter eliminatório e classificatório. A pontuação máxima obtida na 2ª Etapa: 

Entrevista é de 10 (dez) pontos para todos os empregos Temporários e considerar-se-ão aptos os 
candidatos com pontuação igual ou superior a 4 (quatro) ponto. 

5.3.6 A pontuação da 2ª Etapa: Entrevista será o resultado da somatória das pontuações máximas obtidas pelo 
candidato em cada requisito contido no quadro do item 5.3.4. 

5.3.7 O candidato não habilitado na Entrevista será excluído do Processo Seletivo Simplificado. 
5.3.8  Nenhum candidato poderá se ausentar da sala de realização da 1ª e 2ª Etapa de inscrição, sem ter 

assinado a ficha de inscrição, se ocorrer será considerado eliminado. 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO 
 
6.1 A pontuação final dos candidatos aos Empregos Temporários será a somatória dos resultados obtidos na 1ª 

Etapa – Análise Curricular e 2ª Etapa – Entrevista. 
6.2 Os candidatos habilitados com resultado final igual ou superior à pontuação 5,0 (cinco) serão classificados em 

ordem decrescente da pontuação final de acordo com o número de vagas do emprego Temporária/Área de 
Atuação a qual concorreu. 

6.3 Todos os cálculos descritos neste Edital serão realizados com 02 (duas) casas decimais, arredondando- se 
para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a 05 (cinco). 

6.4 Ocorrendo igualdade de pontos entre a nota final do concurso terá preferência o candidato que, na seguinte 
ordem: 
a)Tiver maior idade entre eles, considerando-se dia, mês e ano, com base na Lei Federal nº 10.741 de 01 de 
outubro de 2003. 
b)Tiver maior pontuação na 2ª Etapa: Entrevista 
c)Tiver maior pontuação na 1ª Etapa: Análise Curricular 

 
7 - DOS RECURSOS 
  
7.1 Será admitido recurso quanto após o resultado  do Processo Seletivo Simplificado. 
7.2 O prazo para interposição de recurso será de 01 (um) dia útil após a publicação do resultado das etapas no 

Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga e/ou site www.itapetininga.sp.gov.br, tendo como termo inicial 
o 1º dia útil subsequente à data da publicação. 

7.3 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada etapa referida no item 1, deste Capítulo, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor. 

7.4 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado à classificação final diversa da questionada. 
7.5 Os recursos deverão ser digitados e entregues em 01 (uma) via original. 
7.6 Cada item deverá ser apresentado em folha separada, identificada conforme modelo a seguir: 
 
 Processo Seletivo Simplificado: 
  
Candidato: 
  
Opção do Emprego Temporária/Área de Atuação: 
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9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, 

em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, 
sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal; 

9.2 O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do Processo Seletivo 
Simplificado, desde que aprovado, junto à Prefeitura do Município de Itapetininga; não lhe cabendo qualquer 
reclamação caso não seja possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da citada atualização; 

9.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do 
Processo Seletivo Simplificado, a qualquer tempo; 

9.4 Será excluído do Processo Seletivo Simplificado o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste 
Edital: 
a) Deixar de realizar a entrevista; 
b) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização da 

inscrição. 
9.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações 

referentes a este Processo Seletivo Simplificado no Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga e no site 
www.itapetiniga.sp.gov.br.. 

9.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada as providências ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da convocação dos candidatos,  
circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado. 

9.7 No que tange ao presente Processo Seletivo Simplificado, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
Acompanhamento deste Processo Seletivo Simplificado, especialmente nomeada pela Portaria nº 604, de 03 de 
outubro de 2013 

9.8 Caberá ao Prefeito do Município de Itapetininga a homologação dos resultados do Processo Seletivo 
Simplificado. 

 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 

edital, que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet no endereço 
www.itapetininga.sp.gov.br  e no Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga, visando atender ao 
restrito interesse público. 

 
 
 

Itapetininga/SP,  27 de março de 2014. 
 
 
 
 
 
 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal de Itapetininga 

 
 
 

FELIPE THIBES GALVÃO 
Secretario Municipal de Saúde 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2014- Por favor, 
preencher com letra legível, utilizar um quadrado por letra e um quadrado em branco para os espaços. 

O (A)        
ITAPETININGA / SP, __________ DE                              DE 2014. 

 
__________________________________________                                   __________________________________ 

                                     ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) OU SEU PROCURADOR                                                                    ATENDENTE RESPONSÁVEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO PRESENCIAL 

 
                               ITAPETININGA/ SP, __________ DE       DE 2014. 
 

_______________________________________   ______________________________                                                                                          
                             ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) OU SEU PROCURADOR                                                                           ATENDENTE RESPONSÁVEL 

INFORMAÇÕES SOBRE A FUNÇÃO  Nº de Inscrição: 
FUNÇÃO QUE DESEJA SE INSCREVER  

 

DADOS PESSOAIS 
CPF         -   NOME                       

                                   

             RG           ÓRGÃO EXPEDIDOR    UF   
                                 

DATA NASC.   /   /     ESTADO CIVIL (   ) SOLTEIRO  (   ) CASADO  (   ) DIVORCIADO  (   )  VIÚVO  (   ) OUTROS 
                                      

SEXO (   ) FEMININO   (   )  MASCULINO 
ESCOLARIDADE QUE POSSUI 

 ATÉ A PRESENTE DATA 

ENSINO: (   )  FUNDAMENTAL   (   )  MÉDIO  (   )  SUPERIOR 

SITUAÇÃO: (   ) INCOMPLETO  (   ) COMPLETO  (   ) CURSANDO 
                                      

CONTATO 
CEP      -    RUA                          

                                      

COMPLEMENTO                            Nº      
                                      

BAIRRO                CIDADE            ESTADO   
                               

TELEFONE      -     CELULAR      -      
                                      

E-MAIL                                   
                                      

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

QUANTIDADE DE FILHOS 
MENORES DE 18 ANOS  POSSUI ALGUMA 

DEFICIENCIA? (   )  NÃO  (   )  SIM   SE SIM, QUAL? 
(   ) VISUAL  (   ) FÍSICA  (   ) MÚLTIPLAS 

PARA CONCORRER À VAGA DE PORTADORES DE  
NECESSIDADES ESPECIAIS, ANEXE O LAUDO MÉDICO 

                                      

CANDIDATO (A) ABAIXO ASSINADO DECLARA, SOB AS PENAS DE LEI QUE:  Os dados informados neste formulário são verdadeiros; e estou de acordo 
com o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2013. Estou ciente de que não assumirei o emprego, independente da classificação obtida e que a 
inexatidão ou irregularidades que forem comprovadas, ainda que verificadas posteriormente, ocasionará sua eliminação do Processo Seletivo 
Simplificado nº 03/2013, com anulação de todos os atos praticados, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 
Tenho pleno conhecimento das normas e métodos do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2014 a que me  submeto. 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  Nº 03/2014 

 
Nº INSCRIÇÃO 

FUNÇÃO QUE SE INSCREVEU  CPF          -   

NOME                                    
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ANEXO II – ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  Nº 02/2014 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E ANEXOS ENTREGUES PARA ANÁLISE 
NOME                                  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Nº de Inscrição: 

PONTOS COMPROVANTE TEMPO DE SERVIÇO 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    TOTAL DE PONTOS  

CERTIFICADOS DE CURSOS 
PONTOS TÍTULO CARGA HORÁRIA 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     TOTAL DE PONTOS 

PONTOS ENTREVISTA CRITÉRIO 
    Argumentação 

    Objetividade 

    Fluência Verbal 

    
Conhecimento/ Habilidade/ 

Atitude 

    TOTAL DE PONTOS 
 

Itapetininga/SP, em ______de                        de 2014 
 
Ass. do candidato_____________________________________________ Atendente responsável_____________________________________ 
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VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL
DESPACHO DA DIRETORIA   26 MARÇO 2014

PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS à SAÚDE LAUDA Nº 08

CANCELAMENTO   LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - AREA DE ALIMENTO
(Prot.0080/2014. Proc. 0303/2012.  Atividade - lanchonete -  J. C.  TARDELLI – ME).
(Prot.0079/2014. Proc. 0087/2012.  Atividade -  mercearia - SIQUEIRA & FREITAS MERCEARIA LTDA – ME).

DEFERIMENTO: DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - áREA DA SAÚDE
 (Prot. 0471/2014. Proc. 0050/2014. Atividade -  clínica veterinária -  RODRGO VIEIRA RODRIGUES).

DEFERIMENTO : RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - áREA DA SAÚDE
(Prot.0693/2014. Proc. 0629/2006. Atividade -  cons. odontológico - ALESSANDRO ARAÚJO COELHO).
(Prot. 0694/2014. Proc. 0032/2011. Atividade - raio X odontológico - ALESSANDRO ARAUJO COELHO).
(Prot. 0636/2014. Proc. 0347/1995. Atividade - cons. odontológico - SOLANGE CORREA MENDES MOUCACHEN).
( Prot. 0712/2014. Proc. 0623/2006. Atividade - raio X odontológico -  MILENA TAÍS LISSO COELHO).
(Prot. 0707/2014. Proc. 0013/2003. Atividade - cons. odontológico -  FABIANA AMARAL GUEDES RODRIGUES).
(Prot. 0679/2014. Proc. 0012/2013. Atividade - cons. odontológico - ANA PAULA RIBEIRO DE MAGALHÃES). 
(Prot. 0648/2014. Proc. 0025/2006. Atividade - psicologia - SUELI APARECIDA CURRALADAS L. ESTEVES).
(Prot. 0647/2014. Proc. 0124/2004. Atividade -  fisioterapia - ANA LAURA FOGAÇA). 
(Prot. 0674/2014. Proc. 0046/2007. Atividade - psicologia - BEATRIZ ORSI BERNARDES).
(Prot. 0686/2014. Proc. 0115/2003. Atividade - cons. médico - ABEL PEREIRA).
(Prot. 0572/2014. Proc. 0575/2006. Atividade - veterinária - IVAN CAMARGO FERREIRA).
(Prot. 0653/2014. Proc. 0078/2004. Atividade -  imunização e controle de pragas urbanas – IRENE APARECIDA AB-
BOUD- ME).
(Prot. 0699/2014. Proc. 0058/2002. Atividade - cons. odontológico - ALEXANDRE DE CAMARGO PLACCO). 
(Prot. 0704/2014. Proc. 0416/2006. Atividade - raio X odontológico -  ALEXANDRE DE CAMARGO PLACCO).

 
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS:  BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

(Prot. .0670/2014. Proc. 0335/2004. Atividade - drogaria - célio porto batista -  FARMA FLORA DROG. ITAPETININGA 
LTDA – ME)

DEFERIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - áREA DE ALIMENTO
(Prot. 0723/2014. Proc. 0071/2014.  AIF. N º 160 - MARCO ANTONIO DE CARVALHO XAVIER).
(Prot. 0776/2014. Proc. 0077/2014. AIF. Nº 1121 - M & S SUPERMERCADO).

DEFERIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - áREA DA SAÚDE
(Prot. 0777/2014. Proc. 0078/2014. AIF Nº 162 - DROGARIA CENTER - LTDA).
(Prot. 0778/2014. Proc. 0079/2014. AIF Nº161 - DROGARIA CENTER - LTDA).

CANCELAMENTO DE AIF E AIP
(Prot. 0473/2014. Proc. 0052/2014.  AIF 156 -  AIP  0774. ROLDÃO DE PROENÇA - ME).

GERALDO FORTES SOBRINHO
DIR. VIGILâNCIA SANITÁRIA

PORTARIA Nº.001/2014 
004/2014, de 25 de março de 2014.
O Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, Dr. Eliel Ramos Maurício Filho, nos termos do Decreto Municipal Nº. 
996, de 10 de janeiro de 2013, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR, Autos Nº. 004/2014, para apurar eventuais faltas funcionais praticadas pelo funcionário público municipal 
D.S.R., Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Educação, que, segundo consta em documentos enviados a esta Secretaria, 
teria eventualmente incorrido na prática de abandono de emprego.
A suposta conduta do funcionário viola o dever funcional previsto no art. 236, da Lei Complementar Nº. 26, de 27 de junho 
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de 2008 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itapetininga). 

ELIEL RAMOS MAURíCIO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

EDITAL DE:  AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 18/2014 para a 
empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 0.17.314.00.00 e do CPF/CNPJ n. 02.299.050/0001-
47, com o ramo de atividade de “CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA”, com paradeiro desconhecido no município, 
no valor de R$ 855,41 (Oitocentos e cinquenta e  cinco reais e quarenta e um centavos) conforme constante na alínea “c” 
do  inciso IV do artigo 437 da L.C. 13/2003 por impressão e utilização de talonários sem autorização prévia da Fazenda 
Municipal , correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 46.642 de 29 de novembro de 2013.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos valores acima 
mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de acordo com o constante nos 
artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados no Setor de 
Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
Fundamentos: Nos termos dos artigos 195 e 197 do Código Tributário Nacional combinado com as disposições constantes 
nos artigos 84 e 398 da Lei Complementar Municipal nº 13 de 29 de dezembro de 2003 –C.T.M.
Itapetininga, 26 de março de 2014.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDITAL DE:  AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA E 3ª NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 21/2014 para a 
empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 0.23.289.00.00 e do CPF/CNPJ n. 07.070.678/0001-
90, com o ramo de atividade de “CORRETAGEM DE SEGUROS DOS RAMOS VIDA, CAPITALIZAÇÃO, PLANOS 
PREVIDENCIÁRIOS, E COMERCIALIZAÇÃO DE CONSÓRCIOS EM GERAL.”, devido ter se recusado a receber o 
referido AIIM e a Notificação, no valor de R$ 888,66 (Oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) conforme 
constante no § 4º do inciso VIII do artigo 437 da L.C. 13/2003 por deixar de atender Notificação previamente aplicada nos 
termos do artigo 398 da mesma Lei Complementar, correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o 
n. 15.008 de 26 de março de 2013.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos valores acima 
mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de acordo com o constante nos 
artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados no Setor de 
Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fica também a referida empresa NOTIFICADA (notificação nº 29/2014), no prazo de 10 (dez) dias, a apresentar na Pre-
feitura Municipal de Itapetininga – Divisão Tributária a seguinte documentação fiscal, referente ao período de janeiro/2009 
até a presente data: - Livro Caixa, Relação de Faturamento Mensal, comprovante de recolhimento de ISSQN; 
Fundamentos: Nos termos dos artigos 195 e 197 do Código Tributário Nacional combinado com as disposições constantes 
nos artigos 84 e 398 da Lei Complementar Municipal nº 13 de 29 de dezembro de 2003 –C.T.M.
Itapetininga, 24 de março de 2014.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDITAL DE:  AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 
24/2014 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 0.17.314-00-00 e do CPF/CNPJ n. 
02.299.050/001-47, com o ramo de atividade de “CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA.”, com paradeiro desconheci-
do no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 2.128,47 (Dois mil, cento e vinte e oito reais e quarenta 
e sete centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 46.642 de 29 de novembro 
de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 10.01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei 
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos valores acima 
mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de acordo com o constante nos 
artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados no Setor de 
Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário Municipal. 
Itapetininga, 26 de março de 2014.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDITAL DE: AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 30/2014 
para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 24.913 e do CNPJ nº08.378.865/0001-06, com 
o ramo de atividade de “comércio varejista de bicicletas e consertos em geral”, com paradeiro desconhecido no município, 
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 
2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 565,20 (quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), mais os 
respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 13.428 de 18 de março de 2013, proveniente da 
prestação de serviços conforme subitem 14.01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 
de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos valores acima 
mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de acordo com o constante nos 
artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados no Setor de 
Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário Municipal. 
Itapetininga, 20 de março de 2014.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDITAL DE CHAMAMENTO – 016/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Pú-
blico nº 01/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no 
período de 31 de março a 05 de abril de 2014, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, 
sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime 
Estatutário. 
Cargo:– PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA . 

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

AMANDA RODRIGUES SOARES 33.202.829-X 241º

ANA MARIA FERREIRA DE 18.370.954 242º

FÁBÍOLA FÁTIMA FRANÇA 18.545.518-9 243º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 26 de março de 2014

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CHAMAMENTO – 017/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Pú-
blico nº 02/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no 
período de 31 de março a 05 de abril de 2014, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, 
sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime 
Estatutário. 
Cargo:– ENFERMEIRO PADRÃO – Ref. 11

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

ALINE ARAÚJO MAZZARINO 40.346.651-9 36º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 26 de março de 2014.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CHAMAMENTO – 018/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Pú-
blico nº 02/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no 
período de 31 de março a 05 de abril de 2014, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, 
sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime 
Estatutário. 
Cargo:– TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Ref. 09º

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

SHIRLENE TAVARES DOS SANTOS 46.857.530-3 52º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 26 de março de 2014.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CHAMAMENTO – 002/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) classificados do nº 
283 (duzentos e oitenta e três) ao 357 (trezentos e cinquenta e sete) do Concurso Público nº 01/2011, para que compareçam 
munido(s)  dos documentos exigidos no referido Edital, no período de 31 de março a 05 de abril de 2014, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Ita-
petininga/SP, para manifestar interesse nomeação para o emprego sob regime CLT de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA I – EVENTUAL em conformidade com a resolução da SME nº 388/2013 de 11 de abril de 2013. 
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 26 de março de 2014.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

LEI Nº 5.848, DE 25 DE MARÇO DE 2014
Dá o nome do doutor Clineu de Mello Almada à rua 22 localizada no loteamento Residencial Golden Ville, no Município 
de Itapetininga.
(Projeto de Lei nº 11/2014, de autoria do Vereador Fuad Abrão Isaac.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua doutor Clineu de Mello Almada  a rua 22, localizada no loteamento Residencial Golden 
Ville, com início na avenida 1 b e término na divisa da área verde, com largura de 14,00 metros e extensão de 170,09 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de março de 2014.

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.849, DE 25 DE MARÇO DE 2014
Dá o nome da senhora Benedita Martins Leite à via pública localizada no Bairro São Roque.
(Projeto de Lei nº 16/2014, de autoria da Vereadora Denise Franci Martins de Castro.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua Benedita Martins Leite a via pública sem nome, localizada no Bairro São Roque, conheci-
da como rua 1, com início na Estrada Municipal Pedro Costa Meira dos Santos e término na Estrada Municipal João Isaac, 
com largura de 6,70 metros e extensão de 211,00 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de março de 2014.

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.850, DE 25 DE MARÇO DE 2014
Dá o nome do senhor José Lopes de Almeida à via pública localizada no loteamento Portal dos Pinheiros.
(Projeto de Lei nº 18/2014, de autoria do Vereador André Luiz Bueno.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das 
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atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua José Lopes de Almeida a rua 16, localizada no loteamento Portal dos Pinheiros I, com 
início na rua 2 e com término na rua 17, com largura de 14.00 metros e extensão de 124,39 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de março de 2014.

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.851, DE 25 DE MARÇO DE 2014
Dá o nome do senhor Antonio Lauri de Souza à rua 1 localizada no loteamento Portal dos Pinheiros II, no Município de 
Itapetininga.
(Projeto de Lei nº 39/2014, de autoria do Vereador André Luiz Bueno.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua Antonio Lauri de Souza a rua sem denominação, localizada no loteamento Portal dos 
Pinheiros II, com início na avenida Vereador Evilásio Massaine Pires e com término na rua 4, com largura de 14,00 metros 
e extensão de 750,00 metros. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de março de 2014.

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.222, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o artigo 6º da Lei 5.804 de 27 de Dezembro de 2013, com a redação dada pela Lei 5.813, de 9 de Janeiro 
de 2014; e
Considerando os autos do processo nº 13047/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 
400.000,00 (Quatrocentos mil reais), destinado a atender a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.07.01 – Secretaria Municipal de Educação
(83) - 121220001.2039 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 100.000.00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político 
(102) – 123610006.1082 – 4490.51 – Obras e Instalações   R$ 300.000.00
TOTAL           
R$ 400.000.00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político
(103) – 123610006.1083 – 4590.61 – Aquisição de Imóveis   R$   300.000.00
(107) – 123610006.2039 – 3390.30 – Material de Consumo   R$   100.000.00
TOTAL        R$   400.000.00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e um dias de março de 2014.

LUIz PAULO RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1.223, DE 26 DE MARÇO DE 2014
“Dispõe sobre prazo de Procedimentos Contábeis Patrimoniais, amparado nos termos da Portaria nº 634/2013 da Secretaria 
do Tesouro Nacional”.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais;
Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos contábeis a nível municipal, com o objetivo de dar apoio à 
gestão patrimonial na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal;
Considerando a necessidade de elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com base no novo Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público;
Considerando o teor da portaria nº 634 de 19 de novembro de 2013, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da 
Fazenda, bem como posteriores alterações; e
Considerando os autos do Processo nº 9280/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, 
DECRETA:
Art. 1º Os prazos para os procedimentos contábeis patrimoniais definidos no MCASP – Manual de Contabilidade Apli-
cada ao Setor Público, serão adotados de acordo com os novos atos normativos estabelecidos pela Secretaria do Tesouro 
Nacional.
Art. 2º A Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura do Município de Itapetininga será a responsável para exigir 
e dar cumprimento aos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e seis dias de março de 2014.

LUIz PAULO RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 222, DE 20 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando o Memorando COMDEC nº 016/14, e as alterações da Portaria nº 136, de 07/02/2013, resolve:
Art. 1º O Artigo 1º da Portaria nº 136, de 7 de fevereiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Nomear, os membros abaixo relacionados, para compor a Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC, com 
base no Decreto n° 125 de 29 de setembro de 1989, alterado pelo Decreto n° 1.005, de 23 de janeiro de 2013:
Comandante da Guarda Civil Municipal de Itapetininga:
Adules Cerejo Dias – Presidente.
Policia Ambiental de Itapetininga:
Ademar Florindo de Souza.
Polícia Militar:

Valdimir Aparecido da Silva.
4º subgrupamento de Bombeiros
Paulo Monteiro Filho.
Departamento de Estrada de Rodagem:
Mauro Rosa.
Associação dos Engenheiros da Região de Itapetininga:
José Julio Joly Junior.
Polícia Militar Rodoviária:
Renê Ribeiro da Silva.
Supervisor de Ensino – DERITA:
José Eduardo Queiroz.
Associação Comercial de Itapetininga:
Quirino Pinto Neto.
Lions Clube de Itapetininga:
Eleziér Lázaro de Camargo.
Sindicato Rural de Itapetininga:
Reginaldo Morais.
Rotary Club Itapetininga:
Patricia Parejas Mastromauro.
Associação da Família Forense:
Luiz Carlos de Camargo.
SABESP:
Rubens Calazans Luz Filho.
Secretaria de Gabinete:
Carla Renata Ferreira de Melo Lourenço.
Secretaria de Governo: 
José Roberto Cerqueira Burckauser.
Secretaria de Administração e Finanças:
Cristiane da Silva Cardoso.
Secretaria de Planejamento:
Nancy Fiúza Domingues.
Secretaria de Negócios Jurídicos:
Antonio Carlos Leonel Ferreira Junior.
Secretaria de Educação:
Roberto Kortz.
Secretaria de Saúde:
Luiz Antonio Paulino Vicentini.
Secretaria de Trânsito e Cidadania:
José Jorge Lopes de Andrades.
Secretaria de Esporte e Lazer:
Anderson Carlos Lara dos Santos.
Secretaria de Promoção Social:
Rogelio Barcheti Urrea.
Secretaria de Cultura e Turismo:
Ed Carlos Madero.
Secretaria de Obras e Serviços:
Rubens Correa Cardoso.
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento:
Fabio Ricardo Bloes Bartolomeu.
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente:
Renato Vieira de Moraes.”
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 223, DE 24 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 11397/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Sandra Montanher, Professora Substituta PEB II, Faixa 02, lotada na Secretaria da 
Educação, a partir de 14/03/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 224, DE 24 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 11522/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário André Monteiro Gomes, Professor de Educação Física, Faixa 04, lotado na Secre-
taria da Educação, a partir de 17/03/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 225, DE 24 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 11567/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Lucimara Silva dos Santos, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da 
Educação, a partir de 17/03/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 226, DE 24 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 12326/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Paula Telles Orsi, Atendente de Consultório Dentário, Ref. 
07, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 01/04/2014.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 590, de 22/08/2012, que concedeu o 
afastamento sem vencimento.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 227, DE 25 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Admitir, a partir de 01 DE ABRIL DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo Seletivo Simplificado 
nº 001/2014, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

MÉDICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

NOME CLASSIFICAÇÃO

RENATA BERTI MERINGOLO 04º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 228, DE 25 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Admitir, a partir de 01 DE ABRIL DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo Seletivo Simplificado 
nº 002/2014, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

MÉDICA PEDIATRA

NOME CLASSIFICAÇÃO

ALINE BARBOSA CASTANHO 01º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 229, DE 25 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 01 DE ABRIL DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo Seletivo Simplificado 
nº 001/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

ENFERMEIRO PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF

NOME CLASSIFICAÇÃO

IVO VIEIRA DE BARROS JUNIOR 18º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 230, DE 25 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 01 DE ABRIL DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo Seletivo Simplificado 
nº 002/2014, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

FAXINEIRO

NOME CLASSIFICAÇÃO

FERNANDO RODRIGUES DE MEIRA 03º

LUCIANA APARECIDA AYRES GONÇALVES DE OLIVEIRA 04º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 231, DE 25 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 01 DE ABRIL DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo Seletivo Simplificado 
nº 003/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

AJUDANTE GERAL

NOME CLASSIFICAÇÃO

CLAUDIO NOGUEIRA ALVES 11º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 232, DE 25 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear para compor o Conselho Municipal de Defesa Civil – COMDEC, objeto da Portaria nº 222, de 20/03/2014, 
o Senhor Luiz da Silva Junior, Representante da Secretaria Municipal de Educação, em substituição do Senhor Roberto 
Kortz.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 233, DE 26 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 12599/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Aline Cardoso de Oliveira, Auxiliar de Escriturária, Ref. 05, 
lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 01/04/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 575, de 24/09/2013, que concedeu o 
afastamento sem vencimento.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 234, DE 26 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 12576/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o Senhor Rafael Fontes Ozi, Médico Clínico PSF do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 
001/2013, lotado na Secretaria da Saúde, a partir de 31/03/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 235, DE 26 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 12516/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Lucia de Fátima Nunes de Oliveira, Cozinheira do Processo Seletivo Simplificado, 
Edital nº 001/2013, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 20/03/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 236, DE 26 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 01 DE ABRIL DE 2014, tendo em vista a classi-
ficação obtida no Concurso Público nº 01/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– AGENTE DE FISCALIZAÇÃO– Ref. 08

NOME CLASSIFICAÇÃO

JULIANO LOURENÇO FRANCI 31º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 237, DE 26 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 01 DE ABRIL DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo Seletivo Simplificado 
nº 001/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

ESCRITURÁRIA

NOME CLASSIFICAÇÃO

REGINA HELENA NANINI DA SILVA 130º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 238, DE 26 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando o constante no requerimento nº 13049/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Adriana Campos Vieira, Professora de Educação Básica I – Funda-
mental, Faixa 03-B, lotada na Secretaria de Educação, a partir de 28/03/2014, nos termos do art. 135, da Lei Complementar 
nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 239, DE 26 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
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atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 13196/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Cybele Martins Peretti, Enfermeira para o Programa da Família PSF, do Processo 
Seletivo Simplificado, Edital nº 001/2013, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 26/03/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 240, DE 26 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 13232/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Nancy Munhoz, Professora de Educação Básica I – Funda-
mental, Faixa 03-B, 1º Vínculo, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 31/03/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 123, de 10/02/2014, que concedeu o 
afastamento sem vencimento.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 241, DE 26 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando o constante no requerimento nº 13438/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Lilian Cristiane do Amaral Furlan, Professora de Educação Básica 
I – Fundamental, Faixa 03-B, 1º Vínculo lotada na Secretaria de Educação, a partir de 28/03/2014, nos termos do art. 135, da 
Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 242, DE 26 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 13470/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito o pedido de afastamento se, vencimento, do Sr. Edivalson Fogaça Falcão, Professor de Música, Ref. 
09, lotado na Secretaria de Cultura e Turismo, objeto da Portaria nº 211, de 18/03/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 243, DE 26 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 13496/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Lídia Oliveira Ribeiro, Técnica de Enfermagem para o Programa da Família PSF, do 
Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 001/2013, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 26/03/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 244, DE 26 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 13502/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o Senhor Leandro Barros Mendonça, Médico Socorrista SAMU, do Processo Seletivo Simplifica-
do, Edital nº 004/2013, lotado na Secretaria da Saúde, a partir de 26/03/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 245, DE 27 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 01 DE ABRIL DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo Seletivo Simplificado nº 
002/2014, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

MÉDICO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

NOME CLASSIFICAÇÃO

LEANDRO BARROS MENDONÇA 01º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 246, DE 27 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando as mudanças na 10ª CIRETRAN de Itapetininga, resolve: 
Art. 1º Designar a funcionária Marilda Gedilpe Coelho Rodrigues, Agente de Fiscalização, para responder como responsável 
pelo trâmite dos documentos oficiais da frota municipal juntos aos demais órgãos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os moradores do Distrito de Gramadinho e Adjacências para participarem da Eleição da nova Diretoria da 
Associação de Pequenos Produtores do Distrito do Gramadinho e Adjacências, a realizar-se no dia 02 de Abril de 2014, às 19 
horas e 30 minutos no Barracão da Igreja.
Os interessados a apresentar Chapas para eleição deverão apresentá-las até o dia 02 de Abril às 18 horas no Barracão da Igreja.
Itapetininga, 25 de Março de 2014.

PAULO RIBEIRO DE NORONHA
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 247, DE 27 DE MARÇO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e 
Considerando os autos do processo nº 13791/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o Senhor Luiz Paulo Ribeiro da Silva, do cargo de Secretário Municipal de Administração e Finan-
ças, a partir de 4 de abril de 2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

AVISOS DE EDITAIS
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2014

Processo nº 060/2014. MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: menor preço global OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO  DE UMA QUADRA PO-
LIESPORTIVA NO DISTRITO DE RECHÃ (MATERIAL E MÃO DE OBRA), OBJETO DO CONTRATO DE REPASE 
Nº 769965/2012, NO VALOR DE R$295.098,19, SENDO R$243.750,00 DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL – MI-
NISTÉRIO DOS ESPORTES, ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E R$51.348,19 DE CONTRA PARTIDA 
DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, 
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS.  INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação deverão ser apresentados 
até o dia 16 de abril de 2014, impreterivelmente até às 10:00 Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga, 
com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000 - térreo, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em  02 (dois) ENVELOPES,  refe-
rente a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A abertura do envelope “1 - Documentação” ocorrerá 
no mesmo dia 07/03/2014 as 10:30 horas na sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga 
- térreo. Sala da CPL - I. O Edital estará disponível no site portal.itapetininga.sp.gov.br/licitação, no ícone de tomada de preços.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA DO EDI-
TAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 26/2014

PROCESSO Nº. 56/2014. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES, CONFORME A TABELA E CRONOGRAMA DE CAMPEONATOS 
DIVERSOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. (SISTEMA 
de registro DE preçoS).Tendo em vista a solicitação realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer, conforme o memorando 
S.E.L nº 0054/03/2014, fica o presente edital retificado, nos seguintes termos:

1 – Fica ACRESCIDO a descrição dos itens nº 01, 02 e 03 do edital, os termos abaixo:

Quando se diz: “(...)inclusive sábados, domingos e feriados, e período noturno...” 

Complementa-se: “Bem como pernoitar fora do município quando necessário”;

Quando se diz: “ A contratada deverá dispor no mínimo de 01 veículo registrado...” 

Complementa-se: “A contratada deverá dispor no mínimo de 03 veículos registrados em nome da empresa, podendo ser solici-
tado simultaneamente conforme necessidade da Secretaria de Esporte e Lazer, podendo atingir até 10 viagens no dia”;

 2 - Com as alterações apontadas acima, fica suspensa a sessão marcada para o dia 09/04/2014 às 09:00 horas, remarcando-se a 
data de abertura, que passará a ser no dia 14 (quatorze) de abril de 2014 às 14:00 horas, no Paço Municipal -  sala de Reuniões 
de Pregão, localizada na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000 - térreo, em Itapetininga (SP), e será conduzida pelo Pregoeiro com 
o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

3 – A presente retificação será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Semanário Oficial de Itapetininga, e estará 
disponibilizada no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no tópico da modalidade Pregão Presencial. Itapetininga, 
27 de março de 2014.

PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS 
PREGOEIRO

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2014
PROCESSO N°. 041/2014 – OBJETO: AQUISIÇÃO de MÓVEIS ESCOLARES PARA NOVAS UNIDADES ESCO-
LARES DO MUNÍCIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SISTEMA de registro DE preçoS). Comunicamos a SUS-
PENSÃO do referido certame, tendo em vista a necessidade da readequação no edital do certame acima. Após as alterações 
necessárias no edital será remarcada nova data para a realização da sessão pública, procedendo-se com a respectiva publicação 
para o conhecimento público.  Itapetininga, 26 de Março de 2014. 

PAULO CÉSAR DE PROENÇA WEISS
PREGOEIRO

LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PUBLÍCA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 09/2013
PROCESSO Nº212/2013 - OBJETO: contratação de grupos formais sediados no município de Itapetininga, conforme dis-
posto no art. 2º inciso V e art. 13 da lei 11947/2009 e artigos 20 e §§ 1º e 2º da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 
2013 para fornecimento de produtos da Agricultura Familiar, com entregas semanais de gêneros alimentícios básicos, em aten-
dimento ao programa nacional de alimentação escolar - PNAE para o exercício de 2014 por solicitação do setor de alimentação 
escolar da secretaria municipal de educação do município de Itapetininga observando-se o disposto no item 2.1.1. A Comissão 
para análise de Chamada Pública referente à Agricultura Familiar, nomeada pela Portaria n.º 387/2013, analisou os projetos de 
vendas apresentados pelas licitantes, realizando a classificação, conforme exposto a seguir:

NOME DA ASSOCIAÇÃO / COOPERATIVA/PRODUTOR
ASSOCIAÇÃO AMIGOS PRODUTORES DE RURAIS DE IAPETININGA E REGIÃO (AAPRI)

PRODUTO QUANTIDADE EM QUI-
LOS

ABOBORA SECA 8000

ABOBORA MORANGA 3865
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ABOBRINHA ITALIANA 5500

ABOBRINHA BRASILEIRA 5500

ACELGA 11194

ALFACE 19158

BANANA NANICA 57533

BANANA MISSORI 7168

BATATA DOCE 7840

BERINJELA 2652

BETERRABA 5340

CEBOLINHA 400

CENOURA 8062

CHUCHU 2370

COUVE 975

ESCAROLA 10800

ESPINAFRE 800

FEIJÃO 40980

LARANJA LIMA 500

LARANJA PERA 15627

LIMÃO 4442

MAÇÃ 26866

MANDIOCA 20614

MANDIOQUINHA 1900

MEXERICA POKAN 14126

MILHO VERDE 16128

PEPINO COMUM 12216

PESSEGO DOURADO 4394

PIMENTÃO VERDE 2248

QUIABO 1900

RABANETE 4373

REPOLHO 10000

TOMATE 28145

VAGEM 300
 
CHAMADA PUBLÍCA AGRICULTURA FAMILIAR
NOME DA ASSOCIAÇÃO / COOPERATIVA/PRODUTOR
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA

PRODUTO QUANTIDADE

PEPINO COMUM 2.784

CHAMADA PUBLÍCA AGRICULTURA FAMILIAR
NOME DA ASSOCIAÇÃO / COOPERATIVA/PRODUTOR
RENATO CARVALHAIS AGUIAR

PRODUTO QUANTIDADE

TOMATE 1.855

CHAMADA PUBLÍCA AGRICULTURA FAMILIAR
NOME DA ASSOCIAÇÃO / COOPERATIVA/PRODUTOR
MAURI VENTURA

PRODUTO QUANTIDADE

ALFACE 2.442

CHAMADA PUBLÍCA AGRICULTURA FAMILIAR
NOME DA ASSOCIAÇÃO / COOPERATIVA/PRODUTOR
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO RIO ACIMA E FAXINAL

PRODUTO QUANTIDADE

CHUCHU 8.630

MARACUJÁ 9.298

MILHO VERDE 8.872

PIMENTÃO VERDE 752

QUIABO 380

UVA 3.871

CHAMADA PUBLÍCA AGRICULTURA FAMILIAR
NOME DA ASSOCIAÇÃO / COOPERATIVA/PRODUTOR
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – ARDA

PRODUTO QUANTIDADE

ABOBÓRA MORANGA 4.000

AMEIXA 50

BANANA NANICA 48.998

BATATA DOCE 6.000

BERINJELA 200

BETERRABA 650

CARA 50

COUVE 4.900

COUVE-FLOR 100

LIMÃO 1.558

MANDIOCA 1.386

MELANCIA 16.400

MEXIRICA PONKAN 6.700

REPOLHO 6.500

SALSINHA 50

UVA 4.529

CHAMADA PUBLÍCA AGRICULTURA FAMILIAR
NOME DA ASSOCIAÇÃO / COOPERATIVA/PRODUTOR
COOPASMA – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SÃO MIGGUEL ARCANJO

PRODUTO QUANTIDADE

AMEIXA 2.000

BETERRABA 9.010

CENOURA 438

MARACUJÁ 12.702

MEXIRI PONKAN 3.174

PESSÊGO DOURADO 606

CHAMADA PUBLÍCA AGRICULTURA FAMILIAR
NOME DA ASSOCIAÇÃO / COOPERATIVA/PRODUTOR
ARTEZANATO IPANEMA

PRODUTO QUANTIDADE

BANANA NANICA 13.469

BERINJELA 3.328

COUVE 1.600

GOIABA VERMELHA 4.050

CHAMADA PUBLÍCA AGRICULTURA FAMILIAR
NOME DA ASSOCIAÇÃO / COOPERATIVA/PRODUTOR
COAGROCAMP – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA FAMILIAR DE NOVA CAMPINA

PRODUTO QUANTIDADE

BATATA DOCE 1.160

CARA 3.950

CEBOLA 16.000

INHAME 10.000

MANDIOQUINHA 1.100

REPOLHO 3.500

CHAMADA PUBLÍCA AGRICULTURA FAMILIAR
NOME DA ASSOCIAÇÃO / COOPERATIVA/PRODUTOR
COOPEVA – COOPERATIVA DE PRODUTOS DE ITAPEVA E REGIÃO

PRODUTO QUANTIDADE

ALHO 4.600

AMEIXA 1.950

LARANJA LIMA 5.250

MAÇÃ 3.134

MAMÃO FORMOSA 30.000

MANGA 3.075

Os interessados ficam intimados para se quiserem interpor recursos, tendo vistas franqueadas ao processo, no prazo de 05 dias 
úteis, conforme estabelecido pelo art. 109, I “b” da Lei Federal nº 8.666/93. Itapetininga, 27 de março de 2014. 
COMISSÃO PARA ANÁLISE DE CHAMADA PÚBLICA REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2014 
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PROCESSO N° 059/2014. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CONJUNTOS EDUCACIONAIS PARA 
IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA PEDAGÓGICA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 
E COMPETÊNCIAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, POR MEIO DE JOGOS DE 
RACIOCÍNIO E CONTEÚDO PEDAGÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE 
DOCUMENTO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: Mindlab do Brasil Comércio de Livros Ltda., pelo valor total de R$767.747,00. FUNDAMENTO LEGAL: 
conforme justificativa da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com pareceres nº 03830/2013-15, 0268/2014-15 e a 
Deliberação nº 624/2014-01 da Secretaria de Negócios Jurídicos e artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93. Itapetininga, 27 de 
março de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2014 
PROCESSO N° 072/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM CON-
JUNTO DE SERVIÇO RELATIVOS A TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICI-
LIARES, COMERCIAIS DE VARRIÇÃO E DE FEIRAS LIVRES NESTE MUNICÍPIO – SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 
CONTRATADA: PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, NO VALOR MENSAL DE R$281.992,00 E NO 
VALOR TOTAL DE R$ 1.691.952,00. FUNDAMENTO LEGAL: conforme justificativa da Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente,  parecer jurídico e o artigo 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações. Itapetininga, 27 de março 
de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO (LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO) DA CHAMADA PÚBLICA N º.003/2013 
PROCESSO N. º 147/2013 

OBJETO: DESTINADA AO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE EXAMES 
LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE , CONFORME PREÇOS FIXADOS PELA 
TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES E MATERIAIS ESPECÍFICOS DO SISTEMA ÚNI-
CO DE SAÚDE – SUS. Considerando o laudo de vistoria da Comissão Especial de Licitações nomeada pela Portaria n.º 528 
de 28 de agosto de 2013, realizadas nos laboratórios Habilitados conforme prevê o item 2.5 e 2.5.1 do Edital e o parecer do 
Secretário Municipal de Saúde conforme item 2.6 do Edital,  no uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade 
com a Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações consideram-se RATIFICADO os pareceres emitidos, para CLASSIFICAR 
os LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PAULISTA LTDA ME e LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLINICA 
ITAPETININGA LTDA.  eis que cumpriram com todos os itens exigidos no Edital e DESCLASSIFICAR  o laboratório  K&J 
LABORATÓRIO CLINICO LTDA ME, que deixou de cumprir os Itens 4.50, 4.9, 4.9.2, 4.26, 4.61, 4.19, 4.19.1 da Portaria 
CVS n°13/2005.  Nos termos do artigo 109, “b”, da Lei 8.666/93 e suas alterações fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para 
eventuais recursos.  Itapetininga, 20 de março de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGA-
ÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2014

Processo nº. 11/2014. Esta licitação atende a Solicitação de Compras n.º 2125 da Secretaria de Obras e Serviços; Processo de 
Compra nº. 2003 – Protocolos nº:  32529-172/2013, fica retificado o  Termo de Homologação, datado de 28 de fevereiro  de 
2014, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA 
A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CEMITÉRIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-
ÇOS, conforme o disposto abaixo:
Onde se lê:
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 011/2014- Processo n°. 
011/2014, ... realizado conforme ata de sessão pública, datada de 28 de janeiro de 2014 , com a presença do Pregoeiro Oficial e 

da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDI-
COU o objeto licitado ao proponente:

Leia-se:
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 011/2014- Processo n°. 
011/2014, ..., realizado conforme ata de sessão pública, datada de 28 de fevereiro de 2014 , com a presença do Pregoeiro Oficial 
e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDI-
COU o objeto licitado ao proponente:

Onde se lê:

Item Qtde Unidade 
Medida

Descrição Valor
Unitário

Valor
Total

25 4 UN MASSA CORRIDA 18 LTS PVA INTERNO R$  89,90 R$   359,60 

Leia-se:

Item Qtde Unidade 
Medida

Descrição Valor
Unitário

Valor
Total

25 4 UN MASSA CORRIDA 18 LTS PVA INTER-
NO

R$  25,00 R$    100,00

 
Fica assim retificado a publicação realizada na edição nº 410, de 07 de março de 2014, na página 08. Itapetininga, 20 de março 
de 2014. 

PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS
PREGOEIRO

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO  DE LOCAÇÃO DE IMóVEL
Fundamento: Artigo 24 e 26, X, da Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e alterações.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga.
Representante: Luis Antonio Di Fiori Fiores Costa
Contratada: Luiz Otávio Guide Júnior.
Representante: Luiz Otávio Guide Júnior.
Objeto: Locação de imóvel para uso do Núcleo de Atenção a Saúde Mental.
Localização: Rua Bernardino de Campos, nº. 162, Centro.
Valor: R$ 1.735,70 mensais.
Vigência: 06 (seis) meses.
Assinatura: 01/02/2014

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
029/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº: 45/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço do Item OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SESSÃO: Dia 14.04.2014 a partir das 
09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
O edital estará disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitação no ícone Pregão Presencial. Maiores informações 
através do telefone: (15) 3376-9608. Itapetininga, 27 de março de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
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Func/Sub/Prog

Proj/Atividade

Categoria 

Econômica/

Plano Ctbl.

FichaDescrição
DOTAÇÃO EMPENHADO PAGO

Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total

Órgão

Un.

Orc/Exec

Empenhos

à Pagar
Fte. 

Rec.

CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

01.01 CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

01.031.0058.1026 CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES  1 1  500.000,00  0,00  500.000,00  0,00  2.183,00  2.183,00  0,00  0,00  0,00  2.183,004.4.90.51

 0,00  2.183,00  2.183,00  0,00  0,00  0,00  2.183,0092 INSTALAÇÕES

01.031.0058.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF  1 2  200.000,00  0,00  200.000,00  10.346,75  10.346,75  20.693,50  10.346,75  10.346,75  20.693,50  0,003.1.90.01

 10.346,75  10.346,75  20.693,50  10.346,75  10.346,75  20.693,50  0,0001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

SALÁRIO FAMÍLIA  1 3  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,003.1.90.09

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL  1 4  5.400.000,00  0,00  5.400.000,00  281.246,46  295.741,37  576.987,83  281.246,46  295.741,37  576.987,83  0,003.1.90.11

 149.220,62  137.960,55  287.181,17  149.220,62  137.960,55  287.181,17  0,0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 25.865,00  26.152,51  52.017,51  25.865,00  26.152,51  52.017,51  0,0033 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

 7.132,31  7.132,31  14.264,62  7.132,31  7.132,31  14.264,62  0,0037 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

 3.999,86  0,00  3.999,86  3.999,86  0,00  3.999,86  0,0042 FÉRIAS INDENIZADAS

 409,80  671,12  1.080,92  409,80  671,12  1.080,92  0,0043 13º SALÁRIO

 5.973,39  18.761,04  24.734,43  5.973,39  18.761,04  24.734,43  0,0044 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

 4.690,52  14.070,64  18.761,16  4.690,52  14.070,64  18.761,16  0,0045 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

 80.193,74  84.559,80  164.753,54  80.193,74  84.559,80  164.753,54  0,0060 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

 3.761,22  6.433,40  10.194,62  3.761,22  6.433,40  10.194,62  0,0099 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1 5  500.000,00  0,00  500.000,00  31.307,35  31.849,98  63.157,33  31.307,35  0,00  31.307,35  31.849,983.1.90.13

 31.307,35  31.849,98  63.157,33  31.307,35  0,00  31.307,35  31.849,9802 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  1 6  80.000,00  0,00  80.000,00  3.831,27  5.112,82  8.944,09  3.831,27  5.112,82  8.944,09  0,003.1.90.16

 3.831,27  5.112,82  8.944,09  3.831,27  5.112,82  8.944,09  0,0099 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1 7  200.000,00  0,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,003.1.90.92

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI  1 8  500.000,00  0,00  500.000,00  13.947,67  13.495,04  27.442,71  13.947,67  0,00  13.947,67  13.495,043.1.91.13

 13.947,67  13.495,04  27.442,71  13.947,67  0,00  13.947,67  13.495,0403 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1 9  80.000,00  0,00  80.000,00  5.198,40  7.472,70  12.671,10  4.873,50  6.064,80  10.938,30  1.732,803.3.90.14

 5.198,40  7.472,70  12.671,10  4.873,50  6.064,80  10.938,30  1.732,8014 DIÁRIAS NO PAIS

MATERIAL DE CONSUMO  1 10  400.000,00  0,00  400.000,00  3.697,11  17.768,49  21.465,60  758,76  15.022,41  15.781,17  5.684,433.3.90.30

 895,86  716,04  1.611,90  0,00  1.386,90  1.386,90  225,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

 116,85  1.368,30  1.485,15  0,00  565,75  565,75  919,4016 MATERIAL DE EXPEDIENTE

 0,00  2.054,84  2.054,84  0,00  1.904,84  1.904,84  150,0017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

 8,26  513,28  521,54  0,00  8,26  8,26  513,2821 MATERIAL DE COPA E COZINHA

 64,90  476,70  541,60  0,00  541,60  541,60  0,0022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

 0,00  1.647,20  1.647,20  0,00  1.647,20  1.647,20  0,0023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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Func/Sub/Prog

Proj/Atividade
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Econômica/
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FichaDescrição
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Empenhos
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 1.405,00  232,64  1.637,64  0,00  1.602,64  1.602,64  35,0024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

 358,00  8.736,16  9.094,16  0,00  5.614,05  5.614,05  3.480,1126 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

 661,76  1.661,69  2.323,45  661,76  1.661,69  2.323,45  0,0039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

 186,48  361,64  548,12  97,00  89,48  186,48  361,6499 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1 11  150.000,00  0,00  150.000,00  0,00  10.385,28  10.385,28  0,00  5.192,64  5.192,64  5.192,643.3.90.35

 0,00  10.385,28  10.385,28  0,00  5.192,64  5.192,64  5.192,6401 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  1 12  100.000,00  0,00  100.000,00  1.500,00  5.010,00  6.510,00  0,00  5.010,00  5.010,00  1.500,003.3.90.36

 1.500,00  1.500,00  3.000,00  0,00  1.500,00  1.500,00  1.500,0006 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 0,00  2.370,00  2.370,00  0,00  2.370,00  2.370,00  0,0022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

 0,00  1.140,00  1.140,00  0,00  1.140,00  1.140,00  0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ARRENDAMENTO MERCANTIL  1 13  50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,003.3.90.38

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J  1 14  500.000,00  0,00  500.000,00  39.079,01  92.284,39  131.363,40  28.252,02  56.763,73  85.015,75  46.347,653.3.90.39

 567,16  251,16  818,32  209,26  567,16  776,42  41,9001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

 1.190,00  1.190,00  2.380,00  1.190,00  1.190,00  2.380,00  0,0008 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

 5.173,28  5.173,28  10.346,56  5.173,28  5.173,28  10.346,56  0,0011 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

 0,00  750,00  750,00  0,00  750,00  750,00  0,0016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

 0,00  382,00  382,00  0,00  382,00  382,00  0,0017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

 333,24  381,17  714,41  333,24  381,17  714,41  0,0019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

 4.415,00  4.434,17  8.849,17  0,00  4.414,67  4.414,67  4.434,5043 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

 402,31  987,04  1.389,35  402,31  987,04  1.389,35  0,0044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

 1.096,91  9.577,98  10.674,89  736,30  788,29  1.524,59  9.150,3047 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

 2.278,45  1.973,77  4.252,22  2.278,45  1.973,77  4.252,22  0,0058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

 202,20  5.606,77  5.808,97  0,00  5.808,97  5.808,97  0,0069 SEGUROS EM GERAL

 0,00  4.700,00  4.700,00  0,00  0,00  0,00  4.700,0074 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

 4.280,00  27.280,00  31.560,00  430,00  14.030,00  14.460,00  17.100,0077 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

 288,00  5.655,00  5.943,00  206,00  5.717,00  5.923,00  20,0078 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

 1.559,28  0,00  1.559,28  0,00  1.559,28  1.559,28  0,0090 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

 0,00  922,49  922,49  0,00  0,00  0,00  922,4996 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD

 17.293,18  23.019,56  40.312,74  17.293,18  13.041,10  30.334,28  9.978,4699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

SENTENÇAS JUDICIAIS  1 15  300.000,00  0,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,003.3.90.91

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1 16  800.000,00  0,00  800.000,00  115.223,66  79.278,08  194.501,74  14.523,66  58.322,48  72.846,14  121.655,604.4.90.52

 13.849,00  0,00  13.849,00  13.849,00  0,00  13.849,00  0,0006 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

 0,00  3.656,80  3.656,80  0,00  3.656,80  3.656,80  0,0012 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

 0,00  340,00  340,00  0,00  340,00  340,00  0,0018 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

 0,00  28.206,00  28.206,00  0,00  7.650,00  7.650,00  20.556,0033 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

 0,00  800,00  800,00  0,00  800,00  800,00  0,0034 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV

 674,66  0,00  674,66  674,66  0,00  674,66  0,0035 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

 3.200,00  45.739,28  48.939,28  0,00  45.339,68  45.339,68  3.599,6042 MOBILIÁRIO EM GERAL

 97.500,00  0,00  97.500,00  0,00  0,00  0,00  97.500,0052 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

 0,00  536,00  536,00  0,00  536,00  536,00  0,0099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
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 1.405,00  232,64  1.637,64  0,00  1.602,64  1.602,64  35,0024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

 358,00  8.736,16  9.094,16  0,00  5.614,05  5.614,05  3.480,1126 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

 661,76  1.661,69  2.323,45  661,76  1.661,69  2.323,45  0,0039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

 186,48  361,64  548,12  97,00  89,48  186,48  361,6499 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1 11  150.000,00  0,00  150.000,00  0,00  10.385,28  10.385,28  0,00  5.192,64  5.192,64  5.192,643.3.90.35

 0,00  10.385,28  10.385,28  0,00  5.192,64  5.192,64  5.192,6401 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  1 12  100.000,00  0,00  100.000,00  1.500,00  5.010,00  6.510,00  0,00  5.010,00  5.010,00  1.500,003.3.90.36

 1.500,00  1.500,00  3.000,00  0,00  1.500,00  1.500,00  1.500,0006 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 0,00  2.370,00  2.370,00  0,00  2.370,00  2.370,00  0,0022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

 0,00  1.140,00  1.140,00  0,00  1.140,00  1.140,00  0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ARRENDAMENTO MERCANTIL  1 13  50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,003.3.90.38

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J  1 14  500.000,00  0,00  500.000,00  39.079,01  92.284,39  131.363,40  28.252,02  56.763,73  85.015,75  46.347,653.3.90.39

 567,16  251,16  818,32  209,26  567,16  776,42  41,9001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

 1.190,00  1.190,00  2.380,00  1.190,00  1.190,00  2.380,00  0,0008 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

 5.173,28  5.173,28  10.346,56  5.173,28  5.173,28  10.346,56  0,0011 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

 0,00  750,00  750,00  0,00  750,00  750,00  0,0016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

 0,00  382,00  382,00  0,00  382,00  382,00  0,0017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

 333,24  381,17  714,41  333,24  381,17  714,41  0,0019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

 4.415,00  4.434,17  8.849,17  0,00  4.414,67  4.414,67  4.434,5043 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

 402,31  987,04  1.389,35  402,31  987,04  1.389,35  0,0044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

 1.096,91  9.577,98  10.674,89  736,30  788,29  1.524,59  9.150,3047 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

 2.278,45  1.973,77  4.252,22  2.278,45  1.973,77  4.252,22  0,0058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

 202,20  5.606,77  5.808,97  0,00  5.808,97  5.808,97  0,0069 SEGUROS EM GERAL

 0,00  4.700,00  4.700,00  0,00  0,00  0,00  4.700,0074 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

 4.280,00  27.280,00  31.560,00  430,00  14.030,00  14.460,00  17.100,0077 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

 288,00  5.655,00  5.943,00  206,00  5.717,00  5.923,00  20,0078 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

 1.559,28  0,00  1.559,28  0,00  1.559,28  1.559,28  0,0090 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

 0,00  922,49  922,49  0,00  0,00  0,00  922,4996 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD

 17.293,18  23.019,56  40.312,74  17.293,18  13.041,10  30.334,28  9.978,4699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

SENTENÇAS JUDICIAIS  1 15  300.000,00  0,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,003.3.90.91
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 0,00  536,00  536,00  0,00  536,00  536,00  0,0099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
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Func/Sub/Prog

Proj/Atividade

Categoria 

Econômica/

Plano Ctbl.

FichaDescrição
DOTAÇÃO EMPENHADO PAGO

Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total

Órgão

Un.

Orc/Exec

Empenhos

à Pagar
Fte. 

Rec.

Total por Unidade Executora  9.765.000,00  0,00  9.765.000,00  505.377,68  570.927,90  1.076.305,58  389.087,44  457.577,00  846.664,44  229.641,14

Total por Unidade Orçamentária  9.765.000,00  0,00  9.765.000,00  505.377,68  570.927,90  1.076.305,58  389.087,44  457.577,00  846.664,44  229.641,14

Total por Órgao  9.765.000,00  0,00  9.765.000,00  505.377,68  570.927,90  1.076.305,58  389.087,44  457.577,00  846.664,44  229.641,14

TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL  9.765.000,00  0,00  9.765.000,00  505.377,68  1.076.305,58 570.927,90  389.087,44  457.577,00  846.664,44  229.641,14

TOTAL ORÇAMENTÁRIO  9.765.000,00  1.076.305,58 0,00  9.765.000,00  505.377,68  570.927,90  229.641,14 846.664,44 457.577,00 389.087,44

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RP 2013 - GERAL  0 5001  73.744,77  69.296,54  143.041,31

INSS - FOLHA PAGAMENTO  1 5301  7.119,00  0,00  7.119,00218810102

INSS - GERAL  1 5303  0,00  0,00  0,00218810102

INSS - VEREADORES  1 5320  8.546,43  0,00  8.546,43218810102

IRRF - FOLHA  1 5304  17.283,68  0,00  17.283,68218810104

IRRF - GERAL  1 5305  77,60  0,00  77,60218810104

ISS  1 5306  0,00  0,00  0,00218810108

PENSOES ALIMENTICIAS  1 5307  2.960,32  2.886,16  5.846,48218810110

EMPRESTIMO C.E.F  1 5314  23.646,56  0,00  23.646,56218810115

CONTRIBUIÇAO PARTIDARIA  1 5309  278,57  0,00  278,57218810199

S.S.P.M.I  1 5311  33,08  0,00  33,08218810199

A.D.F.M.I  1 5312  28,00  26,00  54,00218810199

SEPREM  1 5313  12.039,60  0,00  12.039,60218810199

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  145.757,61  72.208,70  217.966,31

TOTAL DA DESPESA PAGA  534.845,05  529.785,70  1.064.630,75

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

CONTA Conta Movimento  1.102.214,33

Caixa/Bancos/Autarquias  0,00

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

TOTAL DO BALANCETE

 1.102.214,33

 2.166.845,08
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Func/Sub/Prog

Proj/Atividade

Categoria 

Econômica/

Plano Ctbl.

FichaDescrição
DOTAÇÃO EMPENHADO PAGO

Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total

Órgão

Un.

Orc/Exec

Empenhos

à Pagar
Fte. 

Rec.

ANDRÉ LUIZ BUENO

PRESIDENTE

096.856.878-54

NELSON MARTINS LOPES FILHO

TÉCNICO CONTÁBIL

748.734.318-91

NÁDIA AP. SCARDOELI KECIORIS

CONTADORA

CRC 1SP 248005/07

ITAPETININGA, 14 de Março de 2014.
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Receita/

Plano Contábil
DescriçãoFicha

RECEITA ARRECADAÇÃO COMPARATIVO

Orçada Prevista Anterior No Mês TOTAL (Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 5301 218810102 INSS - FOLHA PAGAMENTO  7.119,00  7.770,41  14.889,41  14.889,41  14.889,411   

 5303 218810102 INSS - GERAL  0,00  386,10  386,10  386,10  386,101   

 5304 218810104 IRRF  17.283,68  17.542,26  34.825,94  34.825,94  34.825,941   

 5305 218810104 IRRF - GERAL  77,60  347,49  425,09  425,09  425,091   

 5306 218810108 ISS  0,00  476,00  476,00  476,00  476,001   

 5307 218810110 PENSOES ALIMENTICIAS  2.960,32  2.886,16  5.846,48  5.846,48  5.846,481   

 5309 218810199 CONTRIBUIÇAO PARTIDARIA  278,57  278,57  557,14  557,14  557,141   

 5311 218810199 S.S.P.M.I  33,08  33,08  66,16  66,16  66,161   

 5312 218810199 A.D.F.M.I  28,00  26,00  54,00  54,00  54,001   

 5313 218810199 SEMPREM  12.039,60  11.639,82  23.679,42  23.679,42  23.679,421   

 5314 218810115 EMPRESTIMO C.E.F  23.646,56  24.804,51  48.451,07  48.451,07  48.451,071   

 5317 218810199 RENDIMENTO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS  857,23  1.507,48  2.364,71  2.364,71  2.364,711   

 5320 218810102 INSS - VEREADORES  8.546,43  8.987,45  17.533,88  17.533,88  17.533,881   

 5501 451120100 DUODECIMO  9.765.000,00  1.626.849,00  813.750,00  813.750,00  1.627.500,00 -8.137.500,00  651,001   

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  886.620,07  890.435,33  1.777.055,40

TOTAL DA RECEITA  886.620,07  890.435,33  1.777.055,40

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento  389.789,68

TOTAL FINANCEIRO  389.789,68

TOTAL DO BALANCETE  2.166.845,08

ANDRÉ LUIZ BUENO

PRESIDENTE

096.856.878-54

NELSON MARTINS LOPES FILHO

TÉCNICO CONTÁBIL

748.734.318-91

NÁDIA AP. SCARDOELI KECIORIS

CONTADORA

CRC 1SP 248005/07

ITAPETININGA, 14 de Março de 2014.
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 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 
 Concurso Público CMI 001/2014  

 
EDITAL COMPLETO 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA faz saber que, em vista do disposto no art. 37, inciso II, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de Itapetininga e Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público de Provas, 
para o preenchimento dos Cargos Públicos criados no quadro de cargos da Câmara Municipal de Itapetininga. O presente Concurso 
Público destina-se aos cargos e vagas previstas neste Edital, para o preenchimento efetivo de outras vagas que surgirem durante o 
período de validade deste concurso público ou ainda para outras vagas que forem criadas. 

 

01. DO CONCURSO PÚBLICO CMI 001/2014 

01.01. Os Cargos serão providos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itapetininga e suas alterações e Leis 
Municipais vigentes. 

01.02. A empresa responsável pela organização e realização do Concurso Público será a SHDias Consultoria e Assessoria. 

01.03. O presente Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação de cada cargo, podendo ser 
prorrogado, a critério da Câmara Municipal de Itapetininga, por igual período. 

01.04. Todas as publicações relativas ao presente Concurso Público, até a homologação do mesmo, serão realizadas oficialmente no 
Jornal Semanário Oficial de Itapetininga e em caráter informativo disponibilizadas nos sites www.shdias.com.br e 
www.camaraitapetininga.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publicações. 

 

02. DOS CARGOS 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 30,00 

Cód. Cargos Vagas Requisitos Mínimos Vencimentos Jornada Semanal 

FAO Agente Operacional de Manutenção 03 - Ensino Fundamental Completo. R$ 1.217,44 30 horas* 
 
 

ENSINO MÉDIO COMPLETO VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 50,00 

Cód. Cargos Vagas Requisitos Mínimos Vencimentos Jornada Semanal 

MAO Agente Operacional de Apoio 07 - Ensino Médio Completo. R$ 1.516,48 30 horas* 

MMP Agente Operacional de Manutenção 
Predial 01 - Ensino Médio Completo com Curso Específico 

na área Elétrica. R$ 1.516,48 30 horas* 

MAT Agente Operacional de Transporte e Apoio 02 - Ensino Médio Completo com CNH categoria 
“B” ou superior. R$ 1.516,48 30 horas* 

MRC Repórter Cinematográfico 01 

- Ensino Médio Completo ou formação 
acadêmica na área e Registro no Ministério do 
Trabalho na função específica e emprego que 
o habilite a exercer esse cargo. 

R$ 1.872,64 30 horas* 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 50,00 

Cód. Cargos Vagas Requisitos Mínimos Vencimentos Jornada Semanal 

TAI Agente Operacional Intérprete de Libras 01 - Ensino Médio Completo com Curso Técnico 
em Intérprete de Libras. R$ 1.872,64 30 horas* 

 
ENSINO SUPERIOR VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 70,00 

Cód. Cargos Vagas Requisitos Mínimos Vencimentos Jornada Semanal 

SRH Agente Operacional de Recursos Humanos 01 

- Ensino Superior Completo em Administração 
de Empresas; ou 

-  Ensino Superior Completo em Ciências 
Contábeis. 

R$ 2.494,24 
** 30 horas* 

STC Assessor Técnico Contábil 01 - Ensino Superior Completo em Contabilidade e 
Registro no CRC. 

R$ 2.494,24 
** 30 horas* 
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STJ Assessor Técnico Jurídico 01 - Ensino Superior Completo em Direito e 
registro na OAB. 

R$ 2.494,24 
** 30 horas* 

* Participação nas Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes. 

** Para os cargos de Agente Operacional de Recursos Humanos, Assessor Técnico Contábil e Assessor Técnico Jurídico farão jus a 
gratificação prevista no artigo 186 da Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008, Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Itapetininga. 

02.01. Benefício: Vale Alimentação R$ 200,00 (duzentos reais). 

02.02. As Atribuições, assim como os Programas de Prova de cada cargo, estão nos Anexos deste Edital. 

02.03. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A NOMEAÇÃO NOS CARGOS 
a) Ter sido classificado neste Concurso Público e considerado apto nos Exames Médicos Admissionais; 
b) Possuir, no ato da nomeação, a escolaridade mínima exigida para a nomeação no cargo, bem como os requisitos constantes no 

Item 02 deste Edital. Os documentos comprobatórios de escolaridade obtidos no exterior (certificados, diplomas, histórico 
escolar) poderão ser aceitos para fins de nomeação somente se revalidados ou convalidados por autoridade educacional 
brasileira competente. Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no exterior, deverão estar acompanhados de 
tradução pública e juramentada. 

c) Apresentar todos os documentos pessoais (RG, CPF e Título de Eleitor com comprovante de votação para os eleitores que já 
votaram). Para os candidatos de sexo masculino, apresentar todos os documentos citados, mais o certificado de regularidade no 
serviço militar, quando for o caso; 

d) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida igualdade nos termos do Decreto Federal nº 
70.391/72 e do Decreto Federal n.º 70.436/72; 

e) Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino; 
f) Estar em dia com seus direitos políticos e obrigações eleitorais; 
g) Ter plena aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com os requisitos e atribuições para o 

pleno exercício do Cargo, comprovada em inspeção realizada pela Medicina do Trabalho da Administração Municipal; 
h) Não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração;  
i) Ter idade mínima de 18 anos completos ou emancipado na data de nomeação e não ter completado 70 (setenta) anos, idade 

esta da aposentadoria compulsória dos servidores públicos; 
j) Apresentar no ato da nomeação declaração quanto ao exercício ou não de cargo, Cargo ou função pública e sobre recebimento 

de provento decorrente de aposentadoria e pensão; 

02.03.01. Os candidatos aprovados somente serão convocados por ato explícito da Administração da Câmara Municipal de 
Itapetininga e de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras da Administração. 

02.03.02. O candidato, no ato da nomeação, não deverá estar incompatibilizado para nova nomeação em novo cargo público; 

02.03.03. A não comprovação de qualquer dos requisitos exigidos, importará na exclusão do candidato do presente Concurso 
Público. 

03. DAS INSCRIÇÕES 

03.01. As inscrições serão realizadas na modalidade INTERNET, conforme segue: 

Site: Diretamente pelo candidato no site www.shdias.com.br 
Período de Inscrição: Das 08:00h de 31 de março até às 24:00h de 04 de maio de 2014. 

Pagamento da Inscrição: Após o envio do formulário de inscrição, será gerado um Boleto Bancário que deverá ser impresso e 
pago ATÉ A DATA DE VENCIMENTO EXPRESSA NO BOLETO BANCÁRIO. 

03.02. Dados necessários para realização da inscrição: Cargo pretendido, Nome Completo, RG, CPF, Sexo, Estado Civil, Data de 
Nascimento, Escolaridade, Endereço completo, CEP, Cidade, Telefones (Residencial, Celular e Comercial), E-mail e informar se é 
Portador de Deficiência. Os candidatos devem informar corretamente todos os dados solicitados no formulário de inscrição. 

03.03. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
a) Ao inscrever-se o candidato estará declarando, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que conhece na íntegra e aceita 

todas as regras e critérios do Edital Completo do presente Concurso Público; 
b) Preencher corretamente todos os dados do Formulário de Inscrição (na modalidade INTERNET) e efetuar o pagamento do valor 

da inscrição através do boleto bancário; 
c) Especificar no Formulário de Inscrição se é Portador de Deficiência. Se necessitar, o Portador de Deficiência deverá requerer 

condições diferenciadas para realização da Prova. O atendimento das referidas condições somente será proporcionado dentro 
das possibilidades descritas no Formulário de Inscrição. 

03.04. O candidato, ao efetivar a sua inscrição, manifesta ciência quanto à divulgação de seus dados em listagens e resultados no 
decorrer do Concurso Público, como Nome Completo, número do documento de identificação (R.G), data de nascimento, notas, 
pontuações e desempenho nas fases previstas, condição de portador de deficiência (se caso declarado no formulário de inscrição). 
Tendo em vista que essas informações são essenciais para a publicidade dos atos inerentes ao Concurso Público, não caberão 
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STJ Assessor Técnico Jurídico 01 - Ensino Superior Completo em Direito e 
registro na OAB. 

R$ 2.494,24 
** 30 horas* 

* Participação nas Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes. 

** Para os cargos de Agente Operacional de Recursos Humanos, Assessor Técnico Contábil e Assessor Técnico Jurídico farão jus a 
gratificação prevista no artigo 186 da Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008, Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Itapetininga. 

02.01. Benefício: Vale Alimentação R$ 200,00 (duzentos reais). 

02.02. As Atribuições, assim como os Programas de Prova de cada cargo, estão nos Anexos deste Edital. 

02.03. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A NOMEAÇÃO NOS CARGOS 
a) Ter sido classificado neste Concurso Público e considerado apto nos Exames Médicos Admissionais; 
b) Possuir, no ato da nomeação, a escolaridade mínima exigida para a nomeação no cargo, bem como os requisitos constantes no 

Item 02 deste Edital. Os documentos comprobatórios de escolaridade obtidos no exterior (certificados, diplomas, histórico 
escolar) poderão ser aceitos para fins de nomeação somente se revalidados ou convalidados por autoridade educacional 
brasileira competente. Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no exterior, deverão estar acompanhados de 
tradução pública e juramentada. 

c) Apresentar todos os documentos pessoais (RG, CPF e Título de Eleitor com comprovante de votação para os eleitores que já 
votaram). Para os candidatos de sexo masculino, apresentar todos os documentos citados, mais o certificado de regularidade no 
serviço militar, quando for o caso; 

d) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida igualdade nos termos do Decreto Federal nº 
70.391/72 e do Decreto Federal n.º 70.436/72; 

e) Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino; 
f) Estar em dia com seus direitos políticos e obrigações eleitorais; 
g) Ter plena aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com os requisitos e atribuições para o 

pleno exercício do Cargo, comprovada em inspeção realizada pela Medicina do Trabalho da Administração Municipal; 
h) Não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração;  
i) Ter idade mínima de 18 anos completos ou emancipado na data de nomeação e não ter completado 70 (setenta) anos, idade 

esta da aposentadoria compulsória dos servidores públicos; 
j) Apresentar no ato da nomeação declaração quanto ao exercício ou não de cargo, Cargo ou função pública e sobre recebimento 

de provento decorrente de aposentadoria e pensão; 

02.03.01. Os candidatos aprovados somente serão convocados por ato explícito da Administração da Câmara Municipal de 
Itapetininga e de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras da Administração. 

02.03.02. O candidato, no ato da nomeação, não deverá estar incompatibilizado para nova nomeação em novo cargo público; 

02.03.03. A não comprovação de qualquer dos requisitos exigidos, importará na exclusão do candidato do presente Concurso 
Público. 

03. DAS INSCRIÇÕES 

03.01. As inscrições serão realizadas na modalidade INTERNET, conforme segue: 

Site: Diretamente pelo candidato no site www.shdias.com.br 
Período de Inscrição: Das 08:00h de 31 de março até às 24:00h de 04 de maio de 2014. 

Pagamento da Inscrição: Após o envio do formulário de inscrição, será gerado um Boleto Bancário que deverá ser impresso e 
pago ATÉ A DATA DE VENCIMENTO EXPRESSA NO BOLETO BANCÁRIO. 

03.02. Dados necessários para realização da inscrição: Cargo pretendido, Nome Completo, RG, CPF, Sexo, Estado Civil, Data de 
Nascimento, Escolaridade, Endereço completo, CEP, Cidade, Telefones (Residencial, Celular e Comercial), E-mail e informar se é 
Portador de Deficiência. Os candidatos devem informar corretamente todos os dados solicitados no formulário de inscrição. 

03.03. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
a) Ao inscrever-se o candidato estará declarando, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que conhece na íntegra e aceita 

todas as regras e critérios do Edital Completo do presente Concurso Público; 
b) Preencher corretamente todos os dados do Formulário de Inscrição (na modalidade INTERNET) e efetuar o pagamento do valor 

da inscrição através do boleto bancário; 
c) Especificar no Formulário de Inscrição se é Portador de Deficiência. Se necessitar, o Portador de Deficiência deverá requerer 

condições diferenciadas para realização da Prova. O atendimento das referidas condições somente será proporcionado dentro 
das possibilidades descritas no Formulário de Inscrição. 

03.04. O candidato, ao efetivar a sua inscrição, manifesta ciência quanto à divulgação de seus dados em listagens e resultados no 
decorrer do Concurso Público, como Nome Completo, número do documento de identificação (R.G), data de nascimento, notas, 
pontuações e desempenho nas fases previstas, condição de portador de deficiência (se caso declarado no formulário de inscrição). 
Tendo em vista que essas informações são essenciais para a publicidade dos atos inerentes ao Concurso Público, não caberão 
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indagações posteriores neste sentido, ficando cientes de que tais informações serão divulgadas por meio da internet, no site da 
SHDias Consultoria e Assessoria, podendo ser encontradas através dos mecanismos de buscas existentes. 

03.05. Os candidatos que se inscreverem na MODALIDADE INTERNET terão suas inscrições efetivadas somente mediante o correto 
preenchimento do Formulário de Inscrição e o pagamento do boleto bancário até a data de vencimento do mesmo. 

03.06. O Boleto Bancário poderá ser pago em qualquer agência bancária, lotérica, terminal de autoatendimento ou net-banking, 
impreterivelmente até a data de vencimento do boleto.  

03.07. O candidato poderá reimprimir seu Boleto Bancário com nova data de vencimento somente até o último dia de inscrição. 
Após esta data os boletos não poderão ser reimpressos com novo vencimento e a pré-inscrição cujo boleto não foi pago será 
automaticamente cancelada. 

03.08. A confirmação do pagamento do boleto bancário e efetivação da inscrição poderão ser consultadas pelo site 
www.shdias.com.br em até 03 (três) dias úteis após a realização do pagamento, acessando a área referente a este Concurso Público 
e fazendo a consulta de sua inscrição, a partir da informação de seu CPF e de sua Data de Nascimento. 

03.09. O candidato que realizar a inscrição na MODALIDADE INTERNET poderá realizar a reimpressão de seu boleto bancário em 
qualquer momento, acessando o site da SHDias Consultoria e Assessoria na área referente a este Concurso Público e fazendo a 
consulta do andamento de sua inscrição, a partir da informação de seu CPF e Data de Nascimento. 

03.10. Nas inscrições pela MODALIDADE INTERNET, o candidato é o exclusivo responsável pelo correto preenchimento e envio do 
Formulário de Inscrição disponibilizado, bem como pela correta impressão do Boleto Bancário para pagamento do valor da 
inscrição, conforme as instruções constantes no site www.shdias.com.br. 

03.11. O descumprimento das instruções para a inscrição na MODALIDADE INTERNET implicará na não efetivação da inscrição. 

03.12. A empresa SHDias Consultoria e Assessoria e a Comissão de Concurso Público da Câmara Municipal de Itapetininga não se 
responsabilizam por solicitações de inscrições na MODALIDADE INTERNET não recebidas por dificuldades de ordem técnica de 
computadores, falhas de comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer outro 
fator externo ao site da SHDias Consultoria e Assessoria que impossibilite a correta confirmação e envio dos dados para a 
solicitação da inscrição. Também não se responsabilizam por inscrições que não possam ser efetivadas por motivos de 
impossibilidade ou erros na leitura do código de barras do boleto impresso pelo candidato, seja por dificuldades de ordem técnica 
dos computadores e/ou impressoras no momento da correta impressão dos mesmos ou por ocorrência de rasuras no papel do 
boleto impresso, impossibilitando o pagamento dos boletos na rede de atendimento bancário. 

03.13. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional ou fora do período estabelecido neste Edital. 

03.14. Não será aceito o pagamento do valor das inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência 
eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito bancário em conta corrente, ou por qualquer outra via que não 
seja a quitação do Boleto Bancário gerado no momento da inscrição. 

03.15. No caso de agendamento do pagamento do boleto a inscrição somente será efetivada após a quitação do boleto na data 
agendada. O candidato deve estar ciente de que se o pagamento não puder ser realizado por falta de crédito em conta na data 
agendada a inscrição não será efetivada. Em caso de não confirmação do pagamento agendado, o candidato deverá solicitar ao 
banco no qual efetuou o agendamento o Comprovante Definitivo de Pagamento do Boleto, que confirma que o boleto foi quitado 
na data agendada ou na data de vencimento do boleto. O Comprovante de Agendamento ou o Extrato Bancário da Conta Debitada 
não serão aceitos para fins de comprovação do pagamento. 

03.16. Cada boleto bancário se refere a uma única inscrição e deverá ser quitado uma única vez, até a data de vencimento e no 
valor exato constante no boleto bancário. Não haverá devolução da importância paga, ainda que constatada à maior ou em 
duplicidade. 

03.17. Caso o valor pago através do boleto bancário seja menor do que o estabelecido para a inscrição realizada, a mesma não será 
efetivada e não serão disponibilizados outros meios para o pagamento da complementação do valor. 

03.18. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo a Câmara 
Municipal de Itapetininga excluir do Concurso Público aquele que a preencher com dados incorretos, bem como aquele que prestar 
informações inverídicas. Caso a irregularidade seja constatada após a nomeação do candidato este será exonerado. 

03.19. Erros de digitação referentes ao número do CPF ou Data de Nascimento do candidato, deverão ser comunicados 
imediatamente à SHDias Consultoria e Assessoria, pois são dados necessários para a consulta da inscrição através da internet. No 
caso da Data de Nascimento, ainda é utilizada como critério de desempate na Classificação Final. Erros de digitação referentes ao 
nome e documento de identidade poderão ser comunicados ao Fiscal de Sala, no momento da realização da Prova Escrita, para que 
o mesmo realize a devida correção na Lista de Presença. 

03.20. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de Cargo ou cancelamento da mesma, portanto, 
antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deve verificar as exigências para o cargo desejado, lendo 
atentamente as informações, principalmente a escolaridade mínima exigida. 

03.21. Após efetivadas as inscrições as mesmas não poderão ser canceladas a pedido dos candidatos, por qualquer que seja o 
motivo alegado, não havendo a restituição do valor da inscrição, em hipótese alguma. 

03.22. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos. 
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03.23. DAS INSCRIÇÕES PARA MAIS DE UM CARGO NO CONCURSO PÚBLICO 

03.23.01. Os candidatos poderão realizar mais de uma inscrição sob sua inteira responsabilidade, cientes de que somente haverá a 
possibilidade de realização de mais de uma Prova Escrita no caso das mesmas serem agendadas para dias ou horários distintos. No 
caso das Provas Escritas dos seus respectivos Cargos serem agendadas para o mesmo dia e horário, os candidatos deverão optar 
pela realização de apenas uma delas, ficando ausentes nas demais. Não haverá possibilidade de cancelamento das inscrições, e nem 
a responsabilidade da SHDias Consultoria e Assessoria e/ou da Câmara Municipal de Itapetininga pela devolução de valores 
referentes às inscrições realizadas. 

03.24. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

03.24.01. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as 
atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência apresentada, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 
3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e Lei Estadual nº 14.481, de 13/07/2011. 

03.24.02. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004, aos candidatos portadores de deficiência habilitados, será reservado o percentual de 05% (cinco por cento) das vagas 
existentes para cada Cargo, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente 
Concurso Público.  

03.24.03. A pessoa portadora de deficiência deverá indicar obrigatoriamente sua condição no Formulário de Inscrição e entregar 
Laudo Médico devidamente carimbado e assinado pelo Médico responsável, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, juntamente com a Declaração de 
Candidato Portador de Deficiência (modelo disponível no Anexo). 

03.24.04. O candidato portador de deficiência que realizar sua inscrição, deverá obrigatoriamente enviar o competente Laudo 
Médico juntamente com a Declaração, nos termos solicitados, até no máximo 1 (um) dia útil após o encerramento das inscrições, 
via SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para a empresa SHDias Consultoria e Assessoria Ltda - Rua Rita Bueno de Angeli, 189 - 
Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616. O envelope deverá estar devidamente identificado na parte externa com as 
informações constantes do formulário abaixo. 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 
LAUDO MÉDICO - CONCURSO PÚBLICO CMI 001/2014 

Nome: 
Nº de Inscrição: 
Cargo: 

03.24.05. A comprovação do encaminhamento tempestivo dos documentos referentes à deficiência será feita pela data de 
postagem dos mesmos, sendo rejeitada, solicitação postada fora do prazo. 

03.24.06. Caso necessite de condições especiais para realização da prova (prova em braile, ou prova e gabarito ampliados, ou sala 
de fácil acesso), o candidato portador de deficiência deverá solicitá-las no preenchimento de seu formulário de inscrição. Outras 
condições, além das previstas, deverão ser solicitadas através da Declaração (modelo disponível em anexo), detalhando e 
justificando as condições especiais de que necessita. A Comissão de Concurso Público, de acordo com a possibilidade de 
atendimento, irá deferir ou indeferir o pedido solicitado. 

03.24.06.01. No caso de provas em Braile, as respostas deverão ser transcritas também em Braile e os candidatos deverão levar, 
para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção. 

03.24.07. A não solicitação das condições especiais para realização da Prova Escrita, conforme estabelecido neste Edital, eximirá a 
SHDias Consultoria e Assessoria bem como a Câmara Municipal de Itapetininga, de qualquer providência. 

03.24.08. Os documentos entregues pelo candidato (Laudo Médico e Declaração de Situação Compatível) ficarão anexados ao 
formulário de inscrição e não serão devolvidos após a homologação do Concurso Público. 

03.24.09. O candidato está ciente que a realização da prova nas condições do Item 03.24.06, não significa que ele será 
automaticamente considerado apto na perícia que será realizada por Junta Médica Oficial da Câmara Municipal de Itapetininga.  

03.24.10. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas estabelecidas na Lei Estadual nº 14.481, de 13/07/2011 e que 
se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal 
nº 5.296, de 02/12/2004, conforme segue: 
Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999 -Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias: 
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento 

da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para 
o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
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II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
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III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  

a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais;  
d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer e 
h) trabalho. 
V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 

03.24.11. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção. 

03.24.12. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Edital, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

03.24.13. Os candidatos que não entregarem a documentação solicitada (Laudo Médico e Declaração) ou entregarem documentos 
que não atendam as exigências constantes dos modelos em anexo, dentro do período estabelecido neste Edital, NÃO SERÃO 
CONSIDERADOS COMO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA seja qual for o motivo alegado, sendo assim não terão o atendimento da 
condição especial para a realização da prova escrita, bem como não concorrerão a reserva de vagas estabelecida em Lei, 
participando do Concurso Público nas mesmas condições que os demais candidatos. 

03.24.14. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, horário e local das provas. 

03.24.15. Na data prevista para a publicação da Convocação para a Prova Escrita, será publicado no site www.shdias.com.br, um 
informativo com a relação das inscrições deferidas como portadores de deficiência. 

03.24.16. A publicação da Classificação Final do Concurso Público será feita em duas listas: uma listagem geral contendo todos os 
candidatos classificados, inclusive os portadores de deficiência e outra contendo somente os candidatos classificados portadores de 
deficiência. 

03.24.17. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, essas serão preenchidas pelos 
demais candidatos aprovados da listagem geral, com estrita observância da ordem classificatória. 

03.24.18. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
aposentadoria, mudança ou readaptação de função. 

03.24.19. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica da Medicina do Trabalho da Administração 
Municipal, a ser realizada por uma Junta Médica Oficial, que terá a assistência de equipe multiprofissional que definirá 
terminativamente o enquadramento de sua situação como deficiente, atestando a sua compatibilidade com os requisitos e 
atribuições do cargo pretendido. 

03.24.20. A avaliação do potencial de trabalho do candidato deficiente obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº. 3.298, de 
20/12/1999, artigos 43 e 44. 

03.24.21. Não havendo a confirmação da deficiência do candidato registrada no Formulário de Inscrição, o candidato só voltará a 
ser convocado pela listagem geral de aprovados e, desde que atenda todas as condições estabelecidas do presente Edital. 

03.25. DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS COM DIREITO A ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

03.25.01. Em atendimento a Lei Municipal nº 5.048, de 27 de março de 2006 ficam isentos do pagamento do valor da inscrição: Os 
candidatos que estejam desempregados e sejam residentes há mais de 02 (dois) anos no município de Itapetininga. 

03.25.01.01. Conforme Art. 2º, da Lei Municipal nº 5.048/2006, ficam excluídos da isenção os cargos cuja exigência de escolaridade 
mínima seja de Ensino Superior. 

03.25.02. Em atendimento a Lei Municipal nº 5.167, de 28 de agosto de 2007 ficam isentos do pagamento do valor da inscrição: 
Os candidatos Doadores de Sangue que tenham realizado doação no Banco de Sangue de Itapetininga.  

03.25.03. A obtenção da isenção do valor da inscrição está condicionada a entrega e análise dos documentos definidos no Anexo 
deste Edital. 

03.25.04. No período de 31/03 a 06/04/2014, os candidatos que atendam os requisitos da Lei Municipal nº 5.048/2006 ou da Lei 
Municipal nº 5.167/2007 devem acessar diretamente o site www.shdias.com.br e realizar as seguintes etapas: 
a) Preencher corretamente todos os dados solicitados no formulário e indicar no campo específico a condição de “Candidato Isento 

do Valor da Inscrição de acordo com a Lei Municipal nº 5.048/2006 ou da Lei Municipal nº 5.167/2007” e confirmar a pré-
inscrição; 
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b) Após confirmada a pré-inscrição, será disponibilizado o “Formulário de Solicitação de Isenção”, o qual deverá ser impresso, 
assinado e juntamente com os Documentos Comprobatórios estabelecidos no anexo deste Edital, protocolados no período de 
31/03 a 07/04/2014 (exceto sábado e domingo), no Setor de Protocolo da Câmara Municipal de Itapetininga, Rua José Soares 
Hungria, s/nº, Jardim Marabá, na cidade de Itapetininga/SP (Praça dos Três Poderes), das 9:00h as 18:00h. 

c) A partir de 14/04/2014 o candidato deverá consultar no site www.shdias.com.br o parecer relativo à pré-inscrição realizada. 
Ficando devidamente comprovada o atendimento a Lei Municipal nº 5.048/2006 ou da Lei Municipal nº 5.167/2007, o candidato 
terá a inscrição efetivada e deverá fazer a impressão de seu Comprovante de Inscrição. Caso os documentos protocolados não 
atendam os requisitos exigidos, a inscrição será INDEFERIDA como isento, podendo o candidato imprimir o Boleto Bancário e 
efetuar o pagamento até a data de vencimento estabelecida neste Edital, para que sua inscrição possa ser efetivada.  

03.25.05. Os candidatos que se enquadram nas condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.048/2006 ou da Lei Municipal nº 
5.167/2007 poderão obter a isenção do valor da inscrição para apenas um cargo, sendo assim, deverão realizar 01 (um) único 
protocolo de entrega de documentos para isenção. Caso tenham interesse em realizar inscrições para mais de um cargo, deverão 
efetuar o pagamento do Boleto Bancário das demais inscrições para que as mesmas sejam efetivadas. 

 

04. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO 

04.01. O presente Concurso Público será composto da seguinte fase: 
I. Prova Escrita. 

 

05. DA PROVA ESCRITA 

05.01. DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

05.01.01. A realização da Prova Escrita está prevista para o dia 18 de maio de 2014 (DOMINGO). 

05.01.02. Se o número de inscritos exceder a capacidade prevista dos locais de prova disponibilizados pela Câmara Municipal de 
Itapetininga, as provas escritas poderão ser realizadas em dois ou mais domingos, com datas a serem definidas. 

05.01.03. O Termo de Convocação para a Prova Escrita contendo a data, o local e o horário para a realização das Provas será 
publicado no Jornal Semanário Oficial de Itapetininga e, em caráter informativo, estará disponível nos sites www.shdias.com.br e 
www.camaraitapetininga.sp.gov.br, a partir de 10 de maio de 2014. 

05.01.04. Caso necessário, poderá haver mudança na data prevista para a realização da Prova Escrita. Nesse caso, a alteração 
deverá ser publicada com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada anteriormente para a realização da prova, no 
Jornal Semanário Oficial de Itapetininga e, em caráter informativo, estará disponível nos sites www.shdias.com.br e 
www.camaraitapetininga.sp.gov.br. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações referentes a 
este Concurso Público. 

05.01.05. A Comissão de Concurso Público da Câmara Municipal de Itapetininga não se responsabilizará por eventuais 
coincidências de datas e horários de provas deste ou de outros Concursos Públicos e/ou Processos Seletivos ou coincidência com 
quaisquer outras atividades ou eventos sociais de interesse dos candidatos. 

05.01.06. Os candidatos NÃO receberão convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade do candidato o 
acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público. As publicações serão realizadas oficialmente no Jornal 
Semanário Oficial de Itapetininga e, em caráter informativo, estarão disponíveis nos sites www.shdias.com.br e 
www.camaraitapetininga.sp.gov.br. 

05.01.07. Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realização de Prova Escrita em data, horário ou 
local, diferente do estabelecido no Termo de Convocação para Prova Escrita referente ao seu cargo neste Concurso Público. 

05.01.08. O candidato deverá comparecer aos locais designados para a realização da Prova Escrita com antecedência mínima de 1 
(uma) hora, portando obrigatoriamente o RG original (ou Documento Oficial de Identificação com foto original), seu Comprovante 
de Inscrição (boleto impresso com o comprovante de pagamento anexado ou autenticação mecânica de pagamento), caneta 
esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 

05.01.09. Após o horário determinado para o início das provas, não será permitida, sob qualquer hipótese ou pretexto, a entrada de 
candidatos atrasados, SEJA QUAL FOR O MOTIVO. 

05.01.10. O ingresso nas salas de prova só será permitido ao candidato que apresentar o RG original (ou Documento Oficial de 
Identificação com foto original). 

05.01.11. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização da Prova Escrita o Documento Oficial de 
Identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, juntamente com outro documento de identificação com foto original. 

05.01.12. A Prova Escrita será composta de questões de múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C ou D) sendo que apenas 
uma é a correta.  

05.01.13. As questões da Prova Escrita versarão sobre os conteúdos constantes do Programa de Prova de cada cargo, constantes em 
anexo a este Edital. As quantidades de questões para cada disciplina do Programa de Prova constam definidas no anexo. 
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b) Após confirmada a pré-inscrição, será disponibilizado o “Formulário de Solicitação de Isenção”, o qual deverá ser impresso, 
assinado e juntamente com os Documentos Comprobatórios estabelecidos no anexo deste Edital, protocolados no período de 
31/03 a 07/04/2014 (exceto sábado e domingo), no Setor de Protocolo da Câmara Municipal de Itapetininga, Rua José Soares 
Hungria, s/nº, Jardim Marabá, na cidade de Itapetininga/SP (Praça dos Três Poderes), das 9:00h as 18:00h. 

c) A partir de 14/04/2014 o candidato deverá consultar no site www.shdias.com.br o parecer relativo à pré-inscrição realizada. 
Ficando devidamente comprovada o atendimento a Lei Municipal nº 5.048/2006 ou da Lei Municipal nº 5.167/2007, o candidato 
terá a inscrição efetivada e deverá fazer a impressão de seu Comprovante de Inscrição. Caso os documentos protocolados não 
atendam os requisitos exigidos, a inscrição será INDEFERIDA como isento, podendo o candidato imprimir o Boleto Bancário e 
efetuar o pagamento até a data de vencimento estabelecida neste Edital, para que sua inscrição possa ser efetivada.  

03.25.05. Os candidatos que se enquadram nas condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.048/2006 ou da Lei Municipal nº 
5.167/2007 poderão obter a isenção do valor da inscrição para apenas um cargo, sendo assim, deverão realizar 01 (um) único 
protocolo de entrega de documentos para isenção. Caso tenham interesse em realizar inscrições para mais de um cargo, deverão 
efetuar o pagamento do Boleto Bancário das demais inscrições para que as mesmas sejam efetivadas. 

 

04. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO 

04.01. O presente Concurso Público será composto da seguinte fase: 
I. Prova Escrita. 

 

05. DA PROVA ESCRITA 

05.01. DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

05.01.01. A realização da Prova Escrita está prevista para o dia 18 de maio de 2014 (DOMINGO). 

05.01.02. Se o número de inscritos exceder a capacidade prevista dos locais de prova disponibilizados pela Câmara Municipal de 
Itapetininga, as provas escritas poderão ser realizadas em dois ou mais domingos, com datas a serem definidas. 

05.01.03. O Termo de Convocação para a Prova Escrita contendo a data, o local e o horário para a realização das Provas será 
publicado no Jornal Semanário Oficial de Itapetininga e, em caráter informativo, estará disponível nos sites www.shdias.com.br e 
www.camaraitapetininga.sp.gov.br, a partir de 10 de maio de 2014. 

05.01.04. Caso necessário, poderá haver mudança na data prevista para a realização da Prova Escrita. Nesse caso, a alteração 
deverá ser publicada com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada anteriormente para a realização da prova, no 
Jornal Semanário Oficial de Itapetininga e, em caráter informativo, estará disponível nos sites www.shdias.com.br e 
www.camaraitapetininga.sp.gov.br. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações referentes a 
este Concurso Público. 

05.01.05. A Comissão de Concurso Público da Câmara Municipal de Itapetininga não se responsabilizará por eventuais 
coincidências de datas e horários de provas deste ou de outros Concursos Públicos e/ou Processos Seletivos ou coincidência com 
quaisquer outras atividades ou eventos sociais de interesse dos candidatos. 

05.01.06. Os candidatos NÃO receberão convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade do candidato o 
acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público. As publicações serão realizadas oficialmente no Jornal 
Semanário Oficial de Itapetininga e, em caráter informativo, estarão disponíveis nos sites www.shdias.com.br e 
www.camaraitapetininga.sp.gov.br. 

05.01.07. Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realização de Prova Escrita em data, horário ou 
local, diferente do estabelecido no Termo de Convocação para Prova Escrita referente ao seu cargo neste Concurso Público. 

05.01.08. O candidato deverá comparecer aos locais designados para a realização da Prova Escrita com antecedência mínima de 1 
(uma) hora, portando obrigatoriamente o RG original (ou Documento Oficial de Identificação com foto original), seu Comprovante 
de Inscrição (boleto impresso com o comprovante de pagamento anexado ou autenticação mecânica de pagamento), caneta 
esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 

05.01.09. Após o horário determinado para o início das provas, não será permitida, sob qualquer hipótese ou pretexto, a entrada de 
candidatos atrasados, SEJA QUAL FOR O MOTIVO. 

05.01.10. O ingresso nas salas de prova só será permitido ao candidato que apresentar o RG original (ou Documento Oficial de 
Identificação com foto original). 

05.01.11. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização da Prova Escrita o Documento Oficial de 
Identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, juntamente com outro documento de identificação com foto original. 

05.01.12. A Prova Escrita será composta de questões de múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C ou D) sendo que apenas 
uma é a correta.  

05.01.13. As questões da Prova Escrita versarão sobre os conteúdos constantes do Programa de Prova de cada cargo, constantes em 
anexo a este Edital. As quantidades de questões para cada disciplina do Programa de Prova constam definidas no anexo. 

Página 7 de 25 

05.01.14. Na elaboração da Prova Escrita serão obedecidos os critérios técnicos exigidos, inclusive o grau de dificuldade que levará 
em conta o nível de equilíbrio e a razoabilidade educacional. 

05.01.15. A Comissão de Concurso Público da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA não se responsabiliza por nenhum material 
ou apostila confeccionados com textos relativos aos Programas de Prova ou Bibliografias deste Concurso Público. A referida 
Comissão de Concurso Público não fornecerá e não recomendará a utilização de apostilas específicas. Os candidatos devem orientar 
seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de seu cargo, ficando livres para a escolha de apostilas, livros e outros materiais 
desde que contenham os conteúdos apresentados no Programa de Prova de seu cargo, constante deste Edital. 

05.01.16. O tempo de duração da Prova Escrita será de até 3 (três) horas. 

05.01.17. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da Prova Escrita após 30 (trinta) minutos 
contados do seu efetivo início. 

05.01.18. Durante a realização da Prova Escrita os candidatos ficarão terminantemente proibidos de utilizar qualquer tipo de 
aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios 
do tipo data-bank, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de 
computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de 
prova. 

05.01.19. Ao ingressar na sala de provas, o candidato deverá DESLIGAR TOTALMENTE qualquer um dos aparelhos eletrônicos 
discriminados anteriormente e lacra-lo em invólucro fornecido pelo fiscal. Estes aparelhos deverão permanecer dentro do invólucro 
lacrado, sobre a mesa/carteira ou guardado dentro da bolsa/mochila que porventura o candidato estiver portando. 

05.01.20. Caso o candidato seja flagrado pelo Fiscal de Sala ou Coordenação de Prova fazendo o uso destes aparelhos no decorrer 
da prova, o mesmo será imediatamente eliminado do Concurso Público, tendo seu Caderno de Questões e Gabarito de Respostas 
confiscados, sendo obrigado a retirar-se do local de prova. 

05.01.21. Os candidatos ficam também proibidos de adentrarem as salas de prova usando boné, chapéu, gorro, óculos de 
sol/escuro ou fones de ouvido, bem como usá-los durante a realização da prova. Também é proibido ao candidato adentrar ou 
permanecer nos locais de prova portando qualquer tipo de arma. O descumprimento das determinações aqui descritas será 
caracterizado como infração aos termos do Edital, e implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

05.01.22. Durante a realização da Prova Escrita não será permitido qualquer tipo de comunicação entre os candidatos, nem a 
utilização de livros, anotações, réguas de cálculo, lápis com tabuadas, impressos ou consulta a qualquer obra doutrinária, texto legal 
ou ainda a utilização de qualquer forma de consulta ou uso de material de apoio. Caso o candidato seja flagrado fazendo a utilização 
destes materiais, será caracterizado como tentativa de fraude e implicará na eliminação do candidato deste Concurso Público. 

05.01.23. O candidato que necessitar usar o sanitário deverá deixar seu telefone celular desligado sobre a carteira/mesa e não 
poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa ou estojo e será acompanhado, para tanto, de Fiscal da organização do Concurso 
Público. 

05.01.24. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação de provas, não lhe sendo mais permitido 
utilizar os sanitários. 

05.01.25. Para a realização da Prova Escrita, cada candidato receberá uma cópia do CADERNO DE QUESTÕES referente à Prova 
Escrita de seu cargo, e um GABARITO DE RESPOSTAS já identificado com seu local e horário de prova, sala, nome completo, RG, 
cargo e número de inscrição no Concurso Público. 

05.01.26. Ao receber o Caderno de Questões o candidato deverá conferir a numeração e sequencia das páginas, bem como a 
presença de irregularidades gráficas que poderão prejudicar a leitura do mesmo. Ao receber o Gabarito de Respostas, deverá 
conferir se seus dados estão expressos corretamente e assinar no campo estabelecido. Em ambos os casos, havendo qualquer 
irregularidade deverá comunicar imediatamente o fiscal de sala. 

05.01.27. O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta 
correta, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO NO GABARITO DE RESPOSTAS. 

05.01.28. No decorrer da Prova Escrita, o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou erro de digitação ou na 
formulação do enunciado ou alternativas de alguma questão deverá solicitar ao Fiscal de Sala que proceda a anotação na Folha de 
Ocorrências da referida sala, para posterior análise e decisão por parte da Banca Examinadora do Concurso Público, sob pena de 
preclusão recursal. 

05.01.29. O Gabarito de Respostas é o único documento válido para a correção das respostas do candidato, devendo ser preenchido 
com a maior atenção possível. ELE NÃO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR MOTIVOS DE ERRO NO PREENCHIMENTO, tendo em vista 
sua codificação e identificação. O candidato é o único responsável pela entrega do mesmo ao término de sua Prova Escrita. A não 
entrega do Gabarito de Respostas implicará na automática eliminação do candidato deste Concurso Público. 

05.01.30. O Gabarito de Respostas será corrigido por meio óptico, portanto, deverá ser preenchido corretamente, com caneta 
esferográfica azul ou preta. Para cada questão o candidato deverá assinalar apenas uma única alternativa correta, 
preenchendo/pintando totalmente o quadrado correspondente a esta alternativa, não devendo assinalar com “X” ou outra marca. 
Também não poderá ser utilizado nenhum tipo de borracha ou líquido corretivo. Serão consideradas nulas na correção: questões 
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05.01.14. Na elaboração da Prova Escrita serão obedecidos os critérios técnicos exigidos, inclusive o grau de dificuldade que levará 
em conta o nível de equilíbrio e a razoabilidade educacional. 

05.01.15. A Comissão de Concurso Público da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA não se responsabiliza por nenhum material 
ou apostila confeccionados com textos relativos aos Programas de Prova ou Bibliografias deste Concurso Público. A referida 
Comissão de Concurso Público não fornecerá e não recomendará a utilização de apostilas específicas. Os candidatos devem orientar 
seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de seu cargo, ficando livres para a escolha de apostilas, livros e outros materiais 
desde que contenham os conteúdos apresentados no Programa de Prova de seu cargo, constante deste Edital. 

05.01.16. O tempo de duração da Prova Escrita será de até 3 (três) horas. 

05.01.17. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da Prova Escrita após 30 (trinta) minutos 
contados do seu efetivo início. 

05.01.18. Durante a realização da Prova Escrita os candidatos ficarão terminantemente proibidos de utilizar qualquer tipo de 
aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios 
do tipo data-bank, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de 
computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de 
prova. 

05.01.19. Ao ingressar na sala de provas, o candidato deverá DESLIGAR TOTALMENTE qualquer um dos aparelhos eletrônicos 
discriminados anteriormente e lacra-lo em invólucro fornecido pelo fiscal. Estes aparelhos deverão permanecer dentro do invólucro 
lacrado, sobre a mesa/carteira ou guardado dentro da bolsa/mochila que porventura o candidato estiver portando. 

05.01.20. Caso o candidato seja flagrado pelo Fiscal de Sala ou Coordenação de Prova fazendo o uso destes aparelhos no decorrer 
da prova, o mesmo será imediatamente eliminado do Concurso Público, tendo seu Caderno de Questões e Gabarito de Respostas 
confiscados, sendo obrigado a retirar-se do local de prova. 

05.01.21. Os candidatos ficam também proibidos de adentrarem as salas de prova usando boné, chapéu, gorro, óculos de 
sol/escuro ou fones de ouvido, bem como usá-los durante a realização da prova. Também é proibido ao candidato adentrar ou 
permanecer nos locais de prova portando qualquer tipo de arma. O descumprimento das determinações aqui descritas será 
caracterizado como infração aos termos do Edital, e implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

05.01.22. Durante a realização da Prova Escrita não será permitido qualquer tipo de comunicação entre os candidatos, nem a 
utilização de livros, anotações, réguas de cálculo, lápis com tabuadas, impressos ou consulta a qualquer obra doutrinária, texto legal 
ou ainda a utilização de qualquer forma de consulta ou uso de material de apoio. Caso o candidato seja flagrado fazendo a utilização 
destes materiais, será caracterizado como tentativa de fraude e implicará na eliminação do candidato deste Concurso Público. 

05.01.23. O candidato que necessitar usar o sanitário deverá deixar seu telefone celular desligado sobre a carteira/mesa e não 
poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa ou estojo e será acompanhado, para tanto, de Fiscal da organização do Concurso 
Público. 

05.01.24. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação de provas, não lhe sendo mais permitido 
utilizar os sanitários. 

05.01.25. Para a realização da Prova Escrita, cada candidato receberá uma cópia do CADERNO DE QUESTÕES referente à Prova 
Escrita de seu cargo, e um GABARITO DE RESPOSTAS já identificado com seu local e horário de prova, sala, nome completo, RG, 
cargo e número de inscrição no Concurso Público. 

05.01.26. Ao receber o Caderno de Questões o candidato deverá conferir a numeração e sequencia das páginas, bem como a 
presença de irregularidades gráficas que poderão prejudicar a leitura do mesmo. Ao receber o Gabarito de Respostas, deverá 
conferir se seus dados estão expressos corretamente e assinar no campo estabelecido. Em ambos os casos, havendo qualquer 
irregularidade deverá comunicar imediatamente o fiscal de sala. 

05.01.27. O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta 
correta, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO NO GABARITO DE RESPOSTAS. 

05.01.28. No decorrer da Prova Escrita, o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou erro de digitação ou na 
formulação do enunciado ou alternativas de alguma questão deverá solicitar ao Fiscal de Sala que proceda a anotação na Folha de 
Ocorrências da referida sala, para posterior análise e decisão por parte da Banca Examinadora do Concurso Público, sob pena de 
preclusão recursal. 

05.01.29. O Gabarito de Respostas é o único documento válido para a correção das respostas do candidato, devendo ser preenchido 
com a maior atenção possível. ELE NÃO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR MOTIVOS DE ERRO NO PREENCHIMENTO, tendo em vista 
sua codificação e identificação. O candidato é o único responsável pela entrega do mesmo ao término de sua Prova Escrita. A não 
entrega do Gabarito de Respostas implicará na automática eliminação do candidato deste Concurso Público. 

05.01.30. O Gabarito de Respostas será corrigido por meio óptico, portanto, deverá ser preenchido corretamente, com caneta 
esferográfica azul ou preta. Para cada questão o candidato deverá assinalar apenas uma única alternativa correta, 
preenchendo/pintando totalmente o quadrado correspondente a esta alternativa, não devendo assinalar com “X” ou outra marca. 
Também não poderá ser utilizado nenhum tipo de borracha ou líquido corretivo. Serão consideradas nulas na correção: questões 
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deixadas em branco, questões onde forem assinaladas mais de uma alternativa, questões que forem assinaladas incorretamente e 
questões que apresentarem quaisquer tipos de rasura. 

05.01.31. O candidato poderá copiar as respostas de seu gabarito em espaço apropriado na Capa do Caderno de Questões 
destinado exclusivamente para tal fim, o qual o candidato poderá destacar e levar para posterior conferência. 

05.01.32. Obrigatoriamente o candidato deverá devolver o CADERNO DE QUESTÕES juntamente com o GABARITO DE RESPOSTAS ao 
fiscal de sala. Em nenhuma hipótese o Caderno de Questões será considerado ou revisado para correção e pontuação, nem mesmo 
no caso de recursos para revisão da pontuação, valendo para este fim exclusivamente o Gabarito de Respostas do candidato. 

05.01.33. Ao final da Prova Escrita, os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no interior da sala, a fim 
de acompanharem o fechamento e lacre do malote com os Cadernos de Questões e Gabaritos de Resposta dos candidatos de sua 
sala, deverão assinar termo de testemunho o qual ficará no interior do malote lacrado, sendo então liberados. 

05.01.34. Ao terminar a Prova Escrita, os candidatos não poderão permanecer no interior das dependências do local de prova, 
devendo retirar-se imediatamente. 

05.01.35. A candidata que estiver amamentando poderá fazê-lo durante a realização da Prova Escrita, devendo levar acompanhante 
responsável pela guarda da criança que deverá permanecer com a mesma em local estabelecido pela organização do Concurso 
Público, fora da sala de prova e corredores. No momento da amamentação a candidata será acompanhada por fiscal da 
coordenação de prova até o local onde a criança e o acompanhante estiverem aguardando. Neste momento o acompanhante 
responsável pela guarda da criança não poderá permanecer no mesmo local que a candidata, que deverá ficar acompanhada 
somente do fiscal da coordenação de prova durante a amamentação. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao 
tempo de prova da candidata. 

05.02. DA PUBLICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR, CADERNO DE QUESTÕES, GABARITO OFICIAL E RESULTADOS DA PROVA 
ESCRITA 

05.02.01. O Gabarito Preliminar da Prova Escrita será divulgado exclusivamente pela Internet após às 18:00h do dia da realização da 
Prova Escrita, no site da SHDias Consultoria e Assessoria, www.shdias.com.br. Os candidatos deverão acessar a consulta de sua 
inscrição no site informando o número de seu CPF e sua Data de Nascimento. No resultado da consulta estará disponível o Gabarito 
Preliminar referente à Prova Escrita do cargo em que o candidato estiver inscrito. Também estará disponível o Caderno de Questão 
da referida prova para conferência do candidato. 

05.02.02. Nos 2 (dois) dias úteis subsequentes à publicação do Gabarito Preliminar será aberto período de recurso, diretamente no 
site da SHDias Consultoria e Assessoria: www.shdias.com.br. Se houver qualquer discordância do candidato quanto ao Gabarito 
Preliminar e às questões da prova, o mesmo deverá fazer a solicitação de revisão exclusivamente através do protocolo de recurso, 
conforme instruções constantes no item 11 deste Edital. 

05.02.03. Após a análise e resposta da Banca Examinadora quanto a eventuais recursos referentes à publicação do Gabarito 
Preliminar, serão publicados o Gabarito Oficial e os Resultados da Prova Escrita. No momento da realização da Prova Escrita será 
informada a data prevista para publicação. 

05.02.04. Os Cadernos de Questões somente ficarão disponíveis para consulta através do site da SHDias Consultoria e Assessoria, 
www.shdias.com.br durante as publicações dos gabaritos e respectivos períodos de recursos (nos 2 (dois) dias úteis após a 
publicação dos mesmos). 

05.02.05. A Banca Examinadora fará a análise de todas as questões das Provas Escritas para as quais os candidatos tenham 
registrado solicitação de revisão através das “Folhas de Ocorrências” de suas respectivas salas de prova ou através de protocolo de 
recurso, antes da publicação dos Gabaritos Oficiais das Provas Escritas, podendo decidir sobre o cancelamento ou manutenção das 
referidas questões. 

05.03. DA AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

05.03.01. A Prova Escrita será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos proporcionalmente em conformidade 
com o número de questões válidas da prova escrita de cada cargo. 

05.03.02. O número de questões válidas será o total de questões da Prova Escrita subtraída a quantidade de questões que por 
ventura venham a ser canceladas para cada cargo. 

05.03.03. As questões canceladas NÃO serão consideradas como acertos para todos os candidatos, a pontuação dessas questões 
será distribuída igualmente entre as demais questões válidas da Prova Escrita. Somente este será o critério válido adotado para o 
caso de questões canceladas. 

05.03.04. Na correção do Gabarito de Respostas do candidato não serão computadas questões não assinaladas, questões que 
contenham mais de uma alternativa assinalada ou questões rasuradas. 

05.03.05. A avaliação da Prova Escrita será efetuada por processamento eletrônico do Gabarito de Respostas do candidato que 
contará o total de acertos de cada candidato, convertendo esse valor em pontos, de acordo com o número de questões válidas, 
conforme a fórmula a seguir: 
P = (100 / QV) x TA, onde: 
P = Pontuação do Candidato na Prova Escrita 
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Escrita  
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TA = Total de Acertos do Candidato 

05.04. A Prova Escrita será de caráter ELIMINATÓRIO, sendo que após a aplicação dos critérios de avaliação anteriormente descritos 
o candidato que não lograr no mínimo 50 (cinquenta) pontos estará automaticamente desclassificado. 

 

06. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O CONCURSO PÚBLICO 

06.01. O candidato NÃO receberá convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade do candidato o 
acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público, devendo comparecer na data, local e horário com a 
antecedência definida para cada uma das fases, portando sempre seu documento original de identificação e comprovante de 
inscrição. 

06.02. Caso necessário, poderá haver mudança na data, local ou horário previsto para a realização das provas, mesmo após a 
publicação da convocação relativa a cada uma das fases deste Concurso Público. Nesse caso, a mudança deverá ser publicada com 
antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada anteriormente para a realização da prova, no Jornal Semanário Oficial de 
Itapetininga  e, em caráter informativo, será disponibilizada nos sites www.shdias.com.br e www.camaraitapetininga.sp.gov.br.  

06.03. A Comissão de Concurso Público da Câmara Municipal de Itapetininga não se responsabilizará por eventuais coincidências 
das datas e horários de quaisquer umas das provas deste Concurso Público com a de outros Concursos Públicos, Processos Seletivos, 
Vestibulares ou quaisquer outras atividades ou eventos sociais de interesse dos candidatos. 

06.04. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Não comparecer à realização de qualquer uma das provas previstas para o seu cargo neste Concurso Público, na data, local e 

horário em que for convocado, não havendo em hipótese alguma, realização de qualquer tipo de prova substitutiva para o 
candidato ausente em data, horário ou local alternativo; 

b) Não apresentar documento hábil de identificação para a realização da prova (RG ou Documento de Identificação Oficial com 
foto ORIGINAL); 

c) Tornar-se culpado por manifestar ato impróprio ou descortesia para com os coordenadores, fiscais e auxiliares de prova, 
autoridades presentes ou demais candidatos; 

d) For surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outros candidatos ou terceiros, bem como utilizando-se 
de livros, apostilas, notas, impressos, equipamentos eletrônicos e de cálculo não permitidos ou qualquer instrumento ou meio 
não autorizado previamente pela Comissão Organizadora do Concurso Público; 

e) Fraudar ou tentar fraudar por qualquer meio ou artifício sua atuação ou a de outro candidato, na prova que estiver realizando; 
f) Afastar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de coordenador ou fiscal de prova. 
g) O não atendimento dos requisitos exigidos para o cargo nos termos deste Edital. 

 

07. DA PONTUAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 

07.01. O presente Concurso Público terá a Pontuação Final equivalente a 100 (cem) pontos, que equivale à pontuação obtida na 
Prova Escrita. 

 

08. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

08.01. Em caso de empate na pontuação final, constituem-se, sucessivamente e quando aplicável, o seguinte critério de desempate: 
a) Tiver a maior idade. 

08.02. As listagens de Classificação Final dos aprovados no presente Concurso Público serão publicadas por cargo, já aplicados os 
critérios de desempate previstos, sendo que haverá uma listagem geral com todos os candidatos aprovados e uma listagem 
contendo os candidatos portadores de deficiência aprovados. 

08.03. Das listagens de Classificação Final constarão o Número de Inscrição, Nome do Candidato e R.G, não sendo publicada a 
listagem de desclassificados, que será disponibilizada exclusivamente para consulta pela internet através do site 
www.shdias.com.br. 

08.03.01. Nas listagens de Classificação Final serão publicadas as pontuações obtidas pelos candidatos classificados de acordo com 
as fases definidas para cada cargo. 

 

09. DOS RECURSOS 

09.01. O prazo para interposição de recurso será sempre de 02 (dois) dias úteis, tendo como termo inicial às 0:00h do primeiro dia 
útil até às 23:59h do segundo dia útil subsequente à publicação dos atos do Concurso Público, e será feita exclusivamente pela 
internet através do site www.shdias.com.br. 

09.02. Cada candidato poderá protocolar apenas 01 (um) recurso com relação a cada publicação realizada, assim, serão 
considerados indeferidos os demais recursos protocolados relativos à publicação já questionada pelo candidato, ou relativo ao 
assunto publicado anteriormente. 
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TA = Total de Acertos do Candidato 

05.04. A Prova Escrita será de caráter ELIMINATÓRIO, sendo que após a aplicação dos critérios de avaliação anteriormente descritos 
o candidato que não lograr no mínimo 50 (cinquenta) pontos estará automaticamente desclassificado. 

 

06. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O CONCURSO PÚBLICO 

06.01. O candidato NÃO receberá convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade do candidato o 
acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público, devendo comparecer na data, local e horário com a 
antecedência definida para cada uma das fases, portando sempre seu documento original de identificação e comprovante de 
inscrição. 

06.02. Caso necessário, poderá haver mudança na data, local ou horário previsto para a realização das provas, mesmo após a 
publicação da convocação relativa a cada uma das fases deste Concurso Público. Nesse caso, a mudança deverá ser publicada com 
antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada anteriormente para a realização da prova, no Jornal Semanário Oficial de 
Itapetininga  e, em caráter informativo, será disponibilizada nos sites www.shdias.com.br e www.camaraitapetininga.sp.gov.br.  

06.03. A Comissão de Concurso Público da Câmara Municipal de Itapetininga não se responsabilizará por eventuais coincidências 
das datas e horários de quaisquer umas das provas deste Concurso Público com a de outros Concursos Públicos, Processos Seletivos, 
Vestibulares ou quaisquer outras atividades ou eventos sociais de interesse dos candidatos. 

06.04. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Não comparecer à realização de qualquer uma das provas previstas para o seu cargo neste Concurso Público, na data, local e 

horário em que for convocado, não havendo em hipótese alguma, realização de qualquer tipo de prova substitutiva para o 
candidato ausente em data, horário ou local alternativo; 

b) Não apresentar documento hábil de identificação para a realização da prova (RG ou Documento de Identificação Oficial com 
foto ORIGINAL); 

c) Tornar-se culpado por manifestar ato impróprio ou descortesia para com os coordenadores, fiscais e auxiliares de prova, 
autoridades presentes ou demais candidatos; 

d) For surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outros candidatos ou terceiros, bem como utilizando-se 
de livros, apostilas, notas, impressos, equipamentos eletrônicos e de cálculo não permitidos ou qualquer instrumento ou meio 
não autorizado previamente pela Comissão Organizadora do Concurso Público; 

e) Fraudar ou tentar fraudar por qualquer meio ou artifício sua atuação ou a de outro candidato, na prova que estiver realizando; 
f) Afastar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de coordenador ou fiscal de prova. 
g) O não atendimento dos requisitos exigidos para o cargo nos termos deste Edital. 

 

07. DA PONTUAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 

07.01. O presente Concurso Público terá a Pontuação Final equivalente a 100 (cem) pontos, que equivale à pontuação obtida na 
Prova Escrita. 

 

08. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

08.01. Em caso de empate na pontuação final, constituem-se, sucessivamente e quando aplicável, o seguinte critério de desempate: 
a) Tiver a maior idade. 

08.02. As listagens de Classificação Final dos aprovados no presente Concurso Público serão publicadas por cargo, já aplicados os 
critérios de desempate previstos, sendo que haverá uma listagem geral com todos os candidatos aprovados e uma listagem 
contendo os candidatos portadores de deficiência aprovados. 

08.03. Das listagens de Classificação Final constarão o Número de Inscrição, Nome do Candidato e R.G, não sendo publicada a 
listagem de desclassificados, que será disponibilizada exclusivamente para consulta pela internet através do site 
www.shdias.com.br. 

08.03.01. Nas listagens de Classificação Final serão publicadas as pontuações obtidas pelos candidatos classificados de acordo com 
as fases definidas para cada cargo. 

 

09. DOS RECURSOS 

09.01. O prazo para interposição de recurso será sempre de 02 (dois) dias úteis, tendo como termo inicial às 0:00h do primeiro dia 
útil até às 23:59h do segundo dia útil subsequente à publicação dos atos do Concurso Público, e será feita exclusivamente pela 
internet através do site www.shdias.com.br. 

09.02. Cada candidato poderá protocolar apenas 01 (um) recurso com relação a cada publicação realizada, assim, serão 
considerados indeferidos os demais recursos protocolados relativos à publicação já questionada pelo candidato, ou relativo ao 
assunto publicado anteriormente. 
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09.03. Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site www.shdias.com.br, realizar a consulta 
do andamento de sua inscrição informando o número de seu CPF e sua Data de Nascimento, acessar o Formulário de Recurso que 
estará disponível apenas no período estabelecido em cada publicação, preencher corretamente todos os campos do formulário de 
acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá 
um número de protocolo para acompanhamento da resposta do recurso interposto. 

09.04. No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões que motivaram a solicitação do recurso. Não 
serão aceitos recursos relativos à publicação já questionada pelo candidato, ou relativo a assunto já publicado anteriormente. 

09.05. Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do texto que compõe a síntese das razões. Após o 
envio do recurso (protocolado), não será mais possível realizar alterações no conteúdo do mesmo. 

09.06. Serão INDEFERIDOS os recursos apresentados em desacordo com as especificações estabelecidas no Formulário de Recurso, 
assim como os recursos enviados fora do período estabelecido nas publicações ou recursos relativos a publicações com período de 
recurso já encerrado, bem como os que forem encaminhados por outros meios que não seja o preenchimento do Formulário de 
Recurso disponibilizado no site (Não serão aceitos recursos enviados por meio de carta, correio, e-mail, suporte aos candidatos do 
site, fax, telefone, etc). 

09.07. A empresa SHDias Consultoria e Assessoria e o Câmara Municipal de Itapetininga não se responsabilizam por solicitações de 
recursos não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação e acesso à internet, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer outro fator externo ao site da SHDias Consultoria e Assessoria 
que impossibilite o correto envio do formulário de recurso. 

09.08. O Recurso recebido será encaminhado para a Banca Examinadora para análise e manifestação a propósito do arguido, não 
havendo ao candidato requerente direito de vista ou revisão pessoal da prova escrita. 

09.09. As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas aos candidatos através do site www.shdias.com.br, por meio de 
consulta da inscrição do candidato informando o número do C.P.F. e Data de Nascimento, tendo como referência sempre o número 
do protocolo do recurso interposto em cada uma das publicações. 

09.10. Havendo o deferimento de recurso, poderá haver rerratificação de resultados, listagens ou publicações, no sentido de que 
haja o devido provimento ao recurso deferido, podendo haver alteração nos resultados obtidos pelos candidatos, bem como na 
ordem de classificação para posição superior ou inferior, ou ainda ocorrer a desclassificação dos candidatos que não obtiverem a 
pontuação mínima exigida para classificação. 

09.11. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso nesse Concurso Público, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

10. DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO 

10.01. A convocação para a nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, não gerando ao candidato 
aprovado o direito à nomeação. Os classificados no presente Concurso Público somente serão convocados por ato discricionário 
vinculado à conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública. 

10.02. O processo de convocação para nomeação dos candidatos aprovados aos cargos constantes neste Edital é de exclusiva 
responsabilidade da Câmara Municipal de Itapetininga. 

10.03. Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referentes ao acompanhamento das nomeações 
devem ser solicitadas juntamente à Câmara Municipal de Itapetininga através de seus canais de comunicação. 

10.04. Para efeito de ingresso na Câmara Municipal de Itapetininga, o candidato aprovado e classificado ficará obrigado a 
comprovar, junto ao Departamento de Pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, que satisfaz as exigências deste Edital, bem 
como submeter-se a teste médico para o exercício do cargo, sob pena de não ser admitido. 

10.05. O candidato que recusar a nomeação ou depois de admitido, deixar de comparecer ao serviço público e de iniciar suas 
funções e atividades no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após notificação, perderá os direitos decorrentes de sua classificação. 

10.06. Quando de sua nomeação, o candidato deverá comprovar, através da apresentação da documentação hábil, que possui os 
requisitos e habilitações exigidas neste Edital. A não comprovação, ou ainda, a apresentação de documentos que não comprovem o 
preenchimento dos requisitos e habilitação exigidos, implicará na sua desclassificação, de forma irrecorrível, sendo considerada nula 
a sua inscrição e todos os atos subsequentes praticados em seu favor. 

10.07. É facultado à Câmara Municipal de Itapetininga exigir dos candidatos classificados, além dos documentos pessoais elencados 
na letra “c” do item 02.02. deste Edital, outros documentos comprobatórios. Os candidatos classificados deverão apresentar 
documentos comprobatórios de suas respectivas habilitações legais para o respectivo cargo, conforme item 01 deste Edital. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

11.01. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Câmara Municipal de Itapetininga. 
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11.02. Não serão fornecidas informações por telefone ou FAX, somente através do Serviço de Suporte aos Candidatos 
disponibilizado pela internet no site www.shdias.com.br. 

11.03. O pagamento dos boletos relativos ao valor das inscrições poderá ser efetuado através de dinheiro, ou cheque ou débito em 
conta. O pagamento efetuado em cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação bancária, sendo a 
inscrição cancelada, caso haja devolução do mesmo. Os candidatos que fizerem o agendamento do pagamento do boleto terão a 
efetivação de sua inscrição vinculada ao pagamento definitivo do boleto, que ocorrerá na data agendada pelo mesmo, que não 
poderá ser superior à data de vencimento do boleto bancário, sendo que nesta ocasião o candidato deverá ter o crédito disponível 
em conta para a efetivação do pagamento. 

11.04. A homologação do presente Concurso Público é de responsabilidade do Presidente da Câmara de Itapetininga. 

11.05. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo para 
esse fim, a Classificação Final e o Termo de Homologação do referido cargo, publicados no Jornal Semanário Oficial de Itapetininga 
e em caráter informativo, estará disponível nos sites www.shdias.com.br e www.camaraitapetininga.sp.gov.br.  

11.06. A inscrição do candidato implicará no conhecimento integral e aceitação tácita de todas as regras e critérios do Edital 
Completo do presente Concurso Público. 

11.07. Todos os atos administrativos (Editais do Concurso Público, Convocações para as Provas, Gabaritos, Classificação Final dos 
aprovados, Retificações e Informativos) até a homologação do Concurso Público serão publicados no Jornal Semanário Oficial de 
Itapetininga e disponibilizados em caráter informativo nos sites www.shdias.com.br e www.camaraitapetininga.sp.gov.br. 

11.08. O candidato é exclusivamente responsável pelo acompanhamento das publicações referentes ao Concurso Público CMI 
001/2014, não havendo responsabilidade da Câmara Municipal de Itapetininga quanto às informações divulgadas por outros meios 
que não seja o Jornal Semanário Oficial de Itapetininga e os sites www.shdias.com.br e www.camaraitapetininga.sp.gov.br. 

11.09. Em todas as fases do Concurso Público, os candidatos deverão comparecer ao local de realização das provas com no mínimo 
1(uma) hora de antecedência do horário marcado para o início das provas previsto em Edital de Convocação. A SHDias Consultoria e 
Assessoria e a Comissão de Concurso Público da Câmara Municipal de Itapetininga não disponibilizam e não se responsabilizam 
por estacionamento de motos, carros ou qualquer outro tipo de veículo ou por qualquer problema ou atraso ocasionados por 
excesso de tráfego ou falta de local para estacionamento de veículos. 

11.10. A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA NÃO APROVA A COMERCIALIZAÇÃO DE APOSTILAS PREPARATÓRIAS PARA O 
PRESENTE CONCURSO PÚBLICO, BEM COMO NÃO FORNECERÁ E NEM RECOMENDARÁ NENHUMA APOSTILA DESTE GÊNERO, NÃO 
SE RESPONSABILIZANDO PELO CONTEÚDO DE QUALQUER UMA DELAS. 

11.11. A Comissão de Concurso Público da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, quando for o caso, decidirá sobre o adiamento 
de qualquer das etapas do Concurso Público.  

11.12. As informações, Editais e Publicações referentes a este Concurso Público estarão disponíveis no site www.shdias.com.br até 
o prazo de validade deste Concurso Público. 

11.13. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público da Câmara Municipal de 
Itapetininga, devidamente nomeada para tal fim, de acordo com as normas pertinentes. 

 

Itapetininga, 29 de março de 2014. 

ANDRÉ LUIZ BUENO 
Presidente da Câmara de Itapetininga 

Página 12 de 25 

 

     

 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 
 Concurso Público CMI 001/2014  

 
ANEXO I 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
MAO - AGENTE OPERACIONAL DE APOIO 
Executa trabalhos de instalação, montagem e manutenção em geral, controla acesso e frequência de pessoas no recinto da Câmara; 
executa serviços de reprografia e protocolização de documentos; faz entregas de processos e expedientes em geral às áreas 
competentes da Casa; executa trabalhos de ligações telefônicas, acompanha o controle das linhas telefônicas por meio de sistema 
informatizado e o controle de bens patrimoniais. 
 
FAO - AGENTE OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO 
Realiza a manutenção e conservação do prédio, das instalações da Câmara e outras atividades correlatas. 
 
MMP - AGENTE OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 
Executa manutenção elétrica e hidráulica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e 
equipamentos; realiza manutenção de carpintaria e marcenaria, consertando móveis, substituindo e ajustando portas e janelas, 
trocando peças e reparando pisos e assoalhos; conserva alvenaria e fachadas e recupera pinturas; impermeabiliza superfícies, 
lavando, preparando e aplicando produtos; monta equipamentos de trabalho e segurança, inspecionando o local e instalando peças 
e componentes em equipamentos; executa serviços gerais (consertos de portas e janelas, dentre outros); trabalha seguindo as 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; conserva e mantém a área externa da Câmara Municipal 
(calçadas, estacionamentos, fachadas, etc.) 
 
SRH - AGENTE OPERACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
Desenvolve, executa e confere as rotinas da folha de pagamento de servidores, estagiários, aprendizes e demais contratados; 
elabora, confere e emite as guias de recolhimento dos encargos sociais e impostos diversos; inclui e atualiza os dados cadastrais, 
funcionais e financeiros dos servidores; executa serviços de apoio na área de recursos humanos, e executa outras tarefas correlatas. 
 
MAT - AGENTE OPERACIONAL DE TRANSPORTE E APOIO 
Realiza tarefas de entrega e transporte de Vereadores e funcionários, sendo responsável pelo veículo utilizado; executa serviços de 
escritório, almoxarifado, apoio em eventos, sessões plenárias e em demais setores do Poder Legislativo. 
 
TAI - AGENTE OPERACIONAL INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza as interpretações da língua falada em Português para a língua sinalizada, utilizando a língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, 
bem como realizar as interpretações da língua sinalizada através da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS para a língua falada em 
Português, em apoio às atividades ocorridas no âmbito da Câmara Municipal de Itapetininga. 
 
STC - ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL 
Assessora nos serviços de escrituração contábil do Poder Legislativo; acompanha a execução orçamentária do Poder Legislativo; 
acompanha toda a movimentação financeira dos recursos do Poder Legislativo; gerencia a utilização dos registros consignados ao 
regime de adiantamento; supervisiona os convênios e contratos firmados pelo Poder Legislativo, emitindo parecer contábil da 
viabilidade desses convênios e contratos; efetua estudo de impacto financeiro relativo às proposições de matéria financeira 
apresentadas ao Plenário; emite parecer contábil aos processos licitatórios abertos no Poder Legislativo; coordena os serviços de 
controladoria interna do Poder Legislativo; orienta e subsidia a Mesa. 
 
STJ - ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO 
Representa a Câmara Municipal em juízo quando designado pela Presidência; dá assistência jurídica à Presidência, à Mesa e aos 
demais Vereadores, às Comissões e à Direção da Câmara Municipal; emite parecer prévio sobre as proposições submetidas ao 
Legislativo, bem como sobre os processos administrativos em geral. 
 
MRC - REPÓRTER CINEMATOGRÁFICO 
Realiza as filmagens de todas as reuniões internas e externas, referentes às atividades da Câmara; responde pela reprodução em 
DVD ou outro formato de arquivo, dos eventos para os Vereadores, setores da Câmara e para entidades, desde que devidamente 
autorizados pela Presidência; elabora relatório mensal das filmagens realizadas; captura e arquiva, nos diferentes veículos de 
comunicação, reportagens, matérias e notícias relacionadas às atividades da Câmara Municipal; organiza o arquivo de filmagens; 
responsabiliza-se pelo equipamento de filmagem de propriedade da Câmara; realiza a decopagem, edição e montagem de vídeo; 
cataloga e arquiva vídeos; realiza a montagem e manutenção superficial de equipamentos; realiza a montagem e manipulação de 
equipamentos audiovisuais (slides, retroprojetores, TV’s, vídeos e telões); desenvolve outras atividades correlatas. 
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 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 
 Concurso Público CMI 001/2014  

 
ANEXO II 

PROGRAMAS DE PROVA 
 

A Comissão de Concurso Público da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA não aprova a comercialização de apostilas 
preparatórias para o presente Concurso Público e não se responsabiliza pelo conteúdo de apostilas deste gênero que venha a ser 
comercializadas. Também não será fornecida ou recomendada a utilização de apostilas específicas. Os candidatos devem orientar 
seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de seu cargo, ficando livres para a escolha de apostilas, livros e outros 
materiais desde que contenham os conteúdos apresentados no Programa de Prova de seu cargo, conforme segue: 
 
FAO - AGENTE OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 15 

Matemática 15 
Raciocínio Lógico 10 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Todo Conteúdo Programático do Ensino Fundamental (8ª série), como por exemplo: GRAMÁTICA: Frases; Pontuação; Sinais de 
Pontuação; Relação entre palavras; Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Separação de sílabas; Artigo; Numeral; Encontros 
vocálicos; Encontros consonantais e dígrafo; Verbos; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Verbos intransitivos 
e transitivos; Verbos transitivos diretos e indiretos; Uso da crase; Pronomes; Formas nominais; Locuções verbais; Adjuntos 
adnominais e adverbiais; Termos da oração; Classes de palavras: classificação morfológica; Concordância nominal; Concordância 
verbal; Regência verbal; Vozes verbais; Regência nominal; Aposto; Vocativo; LINGUAGEM: Comparações; Criação de palavras; Uso 
do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome e personagem; História em quadrinhos; 
Relação entre ideias; Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; Discurso direto; Onomatopeias; Oposições; Repetições; 
Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e ilustrações; Metáfora; Metáforas verbais e visuais; Associação de ideias. 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. 
 
MATEMÁTICA:  
Todo Conteúdo Programático do Ensino Fundamental - (8ª série), como por exemplo: Conjunto de números: naturais, inteiros, 
racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; 
Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, 
tempo, volume; Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração 
Algébrica; Sistemas de numeração; Operações no conjunto dos números naturais; Múltiplos e divisores em N; Radiciação; Conjunto 
de números fracionários; Operações fundamentais com números fracionários; Problemas com números fracionários; Números 
decimais; Introdução à geometria; Geometria Plana; Operações fundamentais com números racionais; Problemas de raciocínio 
lógico. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO:  
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das 
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 
 
MAO - AGENTE OPERACIONAL DE APOIO 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 15 

Matemática 15 
Raciocínio Lógico 05 

Conhecimentos de Informática 05 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos 
fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. 
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ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos 
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – 
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
– Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo 
– Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: 
Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação 
dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto 
direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da 
Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” 
e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; 
Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – Figuras de 
construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 
 
MATEMÁTICA:  
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias 
– operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria 
Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz 
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, 
área, m² e metro linear. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO:  
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das 
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 
Microsoft Word e Excel 2003/2007/2010, Microsoft Windows XP, Vista, 7 (conhecimentos básicos de arquivos e pastas, utilização, 
instalação e configuração), conhecimentos básicos de Internet (configurações básicas, navegadores, serviços on-line, e-mails e 
segurança). 
 
MMP - AGENTE OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 15 

Matemática 10 
Raciocínio Lógico 05 

Conhecimentos Específicos 10 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos 
fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos 
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – 
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
– Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo 
– Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: 
Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação 
dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto 
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ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos 
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – 
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
– Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo 
– Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: 
Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação 
dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto 
direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da 
Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” 
e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; 
Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – Figuras de 
construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 
 
MATEMÁTICA:  
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias 
– operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria 
Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz 
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, 
área, m² e metro linear. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO:  
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das 
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 
Microsoft Word e Excel 2003/2007/2010, Microsoft Windows XP, Vista, 7 (conhecimentos básicos de arquivos e pastas, utilização, 
instalação e configuração), conhecimentos básicos de Internet (configurações básicas, navegadores, serviços on-line, e-mails e 
segurança). 
 
MMP - AGENTE OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 15 

Matemática 10 
Raciocínio Lógico 05 

Conhecimentos Específicos 10 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos 
fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos 
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – 
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
– Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo 
– Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: 
Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação 
dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto 
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direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da 
Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” 
e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; 
Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – Figuras de 
construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 
 
MATEMÁTICA:  
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias 
– operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria 
Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz 
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, 
área, m² e metro linear. 
 
TESTE DE RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das 
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Trabalho em equipe multiprofissional. Trabalho e energia. Conversão de energia Carga elétrica. Conhecimentos de tensão, corrente 
e resistência, resistividade, Condutores, circuitos elétricos, magnetismo, Lei de Ohm, potência elétrica, corrente elétrica (contínua e 
alternada) corrente alternada trifásica, bifásica e monofásica, geração; transmissão e consumo de energia elétrica; instalações 
elétricas, diagramas elétricos, simbologias, normas e materiais Elétricos; dimensionamento de fios e disjuntores p/ instalações 
elétricas; montagem prática de instalações de painéis simulados; comandos elétricos de motores, tipos de motores elétricos e seus 
fundamentos; sistema de partida manual; sistema de partida por contatores; sistema de partida de proteção térmica e 
termomagnética, aplicação de contatores e temporizadores; leitura e interpretação de esquemas elétricos; leitura e interpretação 
de esquemas elétricos; cabines primárias (tipos e características); pára-raios e suas funções, disjuntores, isoladores, chaves 
seccionadas, transformadores, transformadores por instrumentos, noções de proteção e medição, procedimentos de manobras e 
segurança, operação programada e operação por emergência, procedimento de segurança em manutenção elétrica, procedimentos 
práticos de manutenção, instrumentos de ensaios, ensaios elétricos e mecânicos, práticas de ensaios no disjuntor, práticas de 
ensaio no transformador, relatórios de inspeção-transformador/disjuntor, teses e verificações gerais-transformador e teses e 
verificações gerais-disjuntor e NR -10. Condutores e Isolantes - Processos de Eletrização - Unidades de Carga Elétrica - Campos 
Elétricos.  Condutores Elétricos - Resistência de um Condutor - Fios e Cabos Condutores usados na Prática - Cálculo de grandezas 
elétricas, corrente, tensão, potência e energia. Cálculo do custo da energia. Medições de grandezas elétricas. Voltímetro. 
Amperímetro. Wattímetro. Baterias. Lâmpadas. Resistores. Chaves. Fios e cabos. Fusíveis. Disjuntores. Indutores. Fenômenos 
Magnéticos - Ação de um campo Elétrico - Os ímãs - Formas de Prevenir o choque elétrico. 
Conhecimentos gerais do funcionamento de sistemas de água e esgoto. Conhecimento de instalações hidro-sanitárias utilizadas em 
sistemas de abastecimento de água. Noção de Higiene e Segurança do Trabalho. Conhecimentos dos sistemas de água e esgotos: 
princípios básicos. Conhecimento do sistema condominial de esgotamento sanitário: princípios básicos.  Dimensionamento de redes 
e processos executivos. Dimensionamento de elevatórias.  Processos de tratamento de água e esgotos.  Peças e tipos de materiais 
para sistemas de água e esgotos.  Saúde Pública, doenças de veiculação hídrica. Conhecimento de instalação predial de água fria e 
quente; Instalação predial de esgoto, águas pluviais e ventilação; conhecimento de materiais e ferramentas hidráulicas; 
dimensionamento de redes de água e esgoto; caixas d’água - limpeza e desinfecção; instalações sanitárias; bombas de recalque.  
Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos e complementares. Limpeza e escavação do terreno. Locação de obras. 
Fundações rasas e profundas, alicerces e baldrames. Impermeabilizações. Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais usados na 
construção civil. Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas, concreto armado. Noções de armaduras para concreto. Lajes 
pré-moldadas, mistas e maciças. Acabamentos. Colocação de pisos e revestimentos (cerâmicos, pedras, plásticos). Confecções de 
caixas de inspeção, de passagem, fossas sépticas, sumidouros, tanques, contra pisos, muros, muro de arrimo. Fiscalização e 
verificação de qualidade dos materiais. Conhecimentos sobre os traços de argamassas mais utilizadas na construção civil. 
Aparelhamento de marcenarias. Interpretação de peças em madeira à vista de desenhos ou especificação. Conhecimentos sobre 
serviços corriqueiros ou especiais de marcenaria em geral, tais como: móveis, quadros, balcões, prateleiras, caixas, engradados, 
bancadas de trabalho e outros. Noções sobre EPIs. 
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Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de carpintaria. Tipos de vernizes: funções e formas de uso; tipos e 
tamanhos de pregos, procedimentos de uso; formas de montagem de peças com pregos, tipos e características da madeira; formas 
de secagem; tipos de dobradiças, fechaduras, fechos, articulações, prodízios, trilhos, ferramentas: tipos, características e funções; 
revestimentos e superfícies; colocação de ferragens; Máquinas utilizadas na carpintaria. 
 
MAT - AGENTE OPERACIONAL DE TRANSPORTE E APOIO 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 15 

Matemática 10 
Raciocínio Lógico 05 

Conhecimentos Específicos 10 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos 
fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos 
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – 
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
– Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo 
– Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: 
Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação 
dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto 
direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da 
Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” 
e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; 
Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – Figuras de 
construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 
 
MATEMÁTICA:  
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias 
– operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria 
Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz 
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, 
área, m² e metro linear. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das 
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Conhecimentos básicos das sinalizações de trânsito, Código de Transito Brasileiro Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997, direção 
defensiva – trânsito seguro é um direito de todos, noções de primeiros socorros em trânsito, regras e normas de condução de 
veículos, cuidados e manutenção dos veículos de transporte. 
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Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de carpintaria. Tipos de vernizes: funções e formas de uso; tipos e 
tamanhos de pregos, procedimentos de uso; formas de montagem de peças com pregos, tipos e características da madeira; formas 
de secagem; tipos de dobradiças, fechaduras, fechos, articulações, prodízios, trilhos, ferramentas: tipos, características e funções; 
revestimentos e superfícies; colocação de ferragens; Máquinas utilizadas na carpintaria. 
 
MAT - AGENTE OPERACIONAL DE TRANSPORTE E APOIO 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 15 

Matemática 10 
Raciocínio Lógico 05 

Conhecimentos Específicos 10 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos 
fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos 
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – 
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
– Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo 
– Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: 
Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação 
dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto 
direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da 
Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” 
e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; 
Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – Figuras de 
construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 
 
MATEMÁTICA:  
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias 
– operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria 
Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz 
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, 
área, m² e metro linear. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das 
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Conhecimentos básicos das sinalizações de trânsito, Código de Transito Brasileiro Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997, direção 
defensiva – trânsito seguro é um direito de todos, noções de primeiros socorros em trânsito, regras e normas de condução de 
veículos, cuidados e manutenção dos veículos de transporte. 
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MRC - REPÓRTER CINEMATOGRÁFICO 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 15 

Matemática 10 
Raciocínio Lógico 05 

Conhecimentos Específicos 10 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos 
fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos 
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – 
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
– Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo 
– Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: 
Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação 
dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto 
direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da 
Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” 
e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; 
Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – Figuras de 
construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 
 
MATEMÁTICA:  
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias 
– operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria 
Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz 
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, 
área, m² e metro linear. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das 
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
1. Conhecimentos básicos de eletricidade e eletrônica. 2. Matrizes de áudio e vídeo, analógicas e digitais; Fotografia analógica e 
digital; A imagem digital, características, sistemas de gravação, armazenamento, formatos de arquivos e compactação; a cor na TV; 
conversores. 3. Montagem, manutenção, limpeza e conservação do equipamento; distribuição, recebimento e guarda do 
equipamento. 4. Equipamentos de gravação externa, ajustes, nivelamento, balanceamento de áudio e vídeo. 5. Câmera de TV: 
portes e tipos, fixas, estúdio, portáteis (conversível; ENG e EFP; camcorders) e microcâmeras. 6. Formatos: betacam; digitais DVCAM 
e mini - DV. 7. Alimentação e cabeamento; Lentes. 8. Bases de Câmera, pedestal, monopés e tripés. 9. Gruas, girafas, trilhos, 
ligeirinho e steadcam. 10. Microfones, tipos, características, formas de uso; elementos de sonoplastia e equipamentos de áudio. 11. 
Iluminação básica, tipos de refletores, temperatura de cor, luz natural e artificial, gelatinas e filtros, Key light, Fill light e Back light, 
Spots. 12. Equipamentos para gravação externa em transmissões ao vivo. 13. Noções de Estúdio e Cenografia. 14. Operação de 
câmera de vídeo: planos, contra-plano, angulação; movimentos de câmera e Zoom; gravação de cabeça, off, passagem e sonora; 
stand-up, flash e link ao vivo. 15. Imagem: composição e elementos visuais. 16. O repórter cinematográfico e sua relação com a 
equipe e chefia. 
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TAI - AGENTE OPERACIONAL INTÉRPRETE DE LIBRAS 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 15 

Matemática 10 
Raciocínio Lógico 05 

Conhecimentos Específicos 10 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos 
fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos 
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – 
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
– Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo 
– Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: 
Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação 
dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto 
direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da 
Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” 
e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; 
Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – Figuras de 
construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 
 
MATEMÁTICA:  
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias 
– operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria 
Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz 
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, 
área, m² e metro linear. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das 
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
História do profissional tradutor e intérprete de língua de sinais. Língua brasileira de sinais. Código de Ética. Modelos de tradução e 
interpretação. O intérprete e os discursos a interpretar. Contrastes entre a língua de sinais brasileira de sinais e a língua portuguesa. 
Abordagem educacional e cultural do surdo no mundo. A educação do indivíduo surdo no Brasil. Fundamentação legal da Libras. 
Parâmetros da Libras. Gramática da Libras. Diálogos em Libras: alfabeto manual e numeral, calendário em Libras, pessoas/família, 
documentos, pronomes, lugares, natureza, cores, escola. Educação Inclusiva (concepção, diferenças e preconceitos na escola, 
transtornos emocionais na escola, necessidades educativas especiais e aprendizagem). Legislação sobre a acessibilidade dos surdos.  
 
SRH - AGENTE OPERACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 
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Disciplina Quantidade de Questões 
Conhecimentos Específicos 20 

  
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos 
fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos 
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – 
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
– Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo 
– Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: 
Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação 
dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto 
direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da 
Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” 
e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; 
Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – Figuras de 
construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 
MATEMÁTICA:  
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias 
– operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria 
Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz 
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, 
área, m² e metro linear. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
ADMINISTRAÇÃO: Natureza e evolução do conhecimento administrativo. Administração departamental – Financeiro, Recursos 
Humanos, Comercial/Marketing. Processos gerenciais e as relações com os fatores humano, tecnológico e econômico. Qualidade 
total. Burocracia. Gestão por processo. Benchmarking. O macro-ambiente das organizações. Planejamento das organizações: 
estratégico, tático e operacional. Estratégia competitiva. Estrutura das decisões empresariais. Sinergia e potencialidade. 
Produtividade. Eficiência. Eficácia. Efetividade. Responsabilidade corporativa. Estruturas organizacionais: gerenciamento e 
flexibilidade. Gerenciamento do processo de tomada de decisão. Modelos de gestão: contextualização, abordagens, novas 
construções organizacionais. Modelo organizacional celular. Fundamentos do design organizacional. Adhocracia. Organização e 
Métodos: fluxos e otimização. Comportamento organizacional. Cultura, criatividade e inovação organizacional. Comunicação. Estilos 
gerenciais. Liderança situacional. Percepção interpessoal. Gestão de pessoas. Gestão de competências. Motivação. Administração 
participativa. Desenvolvimento de equipes. Gestão de conflitos. Gestão de mudanças organizacionais. Enfoque sistêmico e por 
processos das organizações. Gestão da informação. Desenvolvimento do sistema de informação. Gestão do conhecimento. As 
mudanças na tecnologia da informação e o impacto nas organizações. Integração da dimensão tecnológica com a dimensão política 
e organizacional. Administração pública: estrutura e funcionamento, controles, indicadores de produtividade. Tendências de 
modernização e novos modelos de gestão da administração pública. Aspectos sociais, econômicos e políticos que condicionam a 
administração pública. Contratos Individuais de Trabalho: CLT – Consolidação das Leis Trabalhista. Direitos. Deveres e 
responsabilidades. Assistência previdenciária. Estilos de administração de recursos humanos: A teoria "X" e a teoria "Y". 
Administração de recursos humanos: Objetivos de R.H. e suas funções.  Órgãos de Planejamento e Execução. 
ASPECTOS PSICOLÓGICOS NO RH: Relações Humanas no Trabalho, processo de comunicação, desenvolvimento interpessoal e 
organizações. Agente Motivador humano: valores e ação humanos. Os grupos: processos grupais, papéis, liderança, leis da dinâmica 
grupal. O indivíduo e a organização: análise e intervenção, mudança e resistência à mudança. Neuroses profissionais. Gestão do 
conflito. Psicologia jurídica. Relações Humanas e Recursos Humanos; 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E PSICOLÓGICOS NO RH: I. Seleção, Desenvolvimento e Acompanhamento de Pessoal: A) Seleção de 
Pessoal: Princípios da contratação do Serviço Público: Concurso Público, Processo Seletivo, Contração temporária, Contratação para 
Cargos em Comissão, Contratação de Portadores de Necessidades Especiais, Ato de Nomeação/ Admissão, Exercício da Função; 
Seleção de Pessoal: Conceito e objetivos. Análise funcional. Instrumentos e técnicas de seleção: tipos e características; aplicação, 
interpretação e análise e Elaboração de laudos. Incentivos: - Promoção. - Acesso e outros. B) Treinamento e Desenvolvimento de 
Pessoal: Treinamento: conceitos e objetivos; levantamento das necessidades de treinamento; planejamento das atividades de 
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Disciplina Quantidade de Questões 
Conhecimentos Específicos 20 

  
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos 
fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos 
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – 
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
– Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo 
– Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: 
Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação 
dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto 
direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da 
Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” 
e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; 
Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – Figuras de 
construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 
MATEMÁTICA:  
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias 
– operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria 
Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz 
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, 
área, m² e metro linear. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
ADMINISTRAÇÃO: Natureza e evolução do conhecimento administrativo. Administração departamental – Financeiro, Recursos 
Humanos, Comercial/Marketing. Processos gerenciais e as relações com os fatores humano, tecnológico e econômico. Qualidade 
total. Burocracia. Gestão por processo. Benchmarking. O macro-ambiente das organizações. Planejamento das organizações: 
estratégico, tático e operacional. Estratégia competitiva. Estrutura das decisões empresariais. Sinergia e potencialidade. 
Produtividade. Eficiência. Eficácia. Efetividade. Responsabilidade corporativa. Estruturas organizacionais: gerenciamento e 
flexibilidade. Gerenciamento do processo de tomada de decisão. Modelos de gestão: contextualização, abordagens, novas 
construções organizacionais. Modelo organizacional celular. Fundamentos do design organizacional. Adhocracia. Organização e 
Métodos: fluxos e otimização. Comportamento organizacional. Cultura, criatividade e inovação organizacional. Comunicação. Estilos 
gerenciais. Liderança situacional. Percepção interpessoal. Gestão de pessoas. Gestão de competências. Motivação. Administração 
participativa. Desenvolvimento de equipes. Gestão de conflitos. Gestão de mudanças organizacionais. Enfoque sistêmico e por 
processos das organizações. Gestão da informação. Desenvolvimento do sistema de informação. Gestão do conhecimento. As 
mudanças na tecnologia da informação e o impacto nas organizações. Integração da dimensão tecnológica com a dimensão política 
e organizacional. Administração pública: estrutura e funcionamento, controles, indicadores de produtividade. Tendências de 
modernização e novos modelos de gestão da administração pública. Aspectos sociais, econômicos e políticos que condicionam a 
administração pública. Contratos Individuais de Trabalho: CLT – Consolidação das Leis Trabalhista. Direitos. Deveres e 
responsabilidades. Assistência previdenciária. Estilos de administração de recursos humanos: A teoria "X" e a teoria "Y". 
Administração de recursos humanos: Objetivos de R.H. e suas funções.  Órgãos de Planejamento e Execução. 
ASPECTOS PSICOLÓGICOS NO RH: Relações Humanas no Trabalho, processo de comunicação, desenvolvimento interpessoal e 
organizações. Agente Motivador humano: valores e ação humanos. Os grupos: processos grupais, papéis, liderança, leis da dinâmica 
grupal. O indivíduo e a organização: análise e intervenção, mudança e resistência à mudança. Neuroses profissionais. Gestão do 
conflito. Psicologia jurídica. Relações Humanas e Recursos Humanos; 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E PSICOLÓGICOS NO RH: I. Seleção, Desenvolvimento e Acompanhamento de Pessoal: A) Seleção de 
Pessoal: Princípios da contratação do Serviço Público: Concurso Público, Processo Seletivo, Contração temporária, Contratação para 
Cargos em Comissão, Contratação de Portadores de Necessidades Especiais, Ato de Nomeação/ Admissão, Exercício da Função; 
Seleção de Pessoal: Conceito e objetivos. Análise funcional. Instrumentos e técnicas de seleção: tipos e características; aplicação, 
interpretação e análise e Elaboração de laudos. Incentivos: - Promoção. - Acesso e outros. B) Treinamento e Desenvolvimento de 
Pessoal: Treinamento: conceitos e objetivos; levantamento das necessidades de treinamento; planejamento das atividades de 
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treinamento; tipos de treinamento; métodos e técnicas de treinamento; avaliação dos resultados do treinamento. - 
Desenvolvimento de pessoal: cultura organizacional; administração participativa; gerenciando pessoas; C) Acompanhamento de 
Pessoal: Avaliação de desempenho (Objetivos e métodos) no Estágio Probatório, Avaliação Funcional - Readaptação e reabilitação 
profissional. Entrevista de saída. II. Clima e Cultura Organizacionais: Motivação. Liderança. Comunicação nas organizações. 
Desenvolvimento organizacional. Desenvolvimento gerencial. Mudança organizacional. III. Pesquisa em Recursos Humanos: Os 
objetivos de pesquisa, instrumentos para avaliação de Recursos Humanos (Instrumentos de uso possível para qualquer profissional 
de R.H.). Objetivos da pesquisa psicológica em RH. 
ASPECTOS JURÍDICOS NO RH: Complexo de normas que disciplinam a constituição e a competência dos órgãos do Estado, assim 
como o exercício dos direitos e poderes políticos dos cidadãos e a estes concedem o gozo dos serviços públicos e dos bens do 
domínio público. Direito Administrativo; Direito Comum; Direito Civil; Direito Positivo; Direito Privado; Direito Público; Direito 
público externo; Direito público interno; Direito subjetivo público; Domínio público; Interesse público; Pessoas jurídicas; Pessoas 
Jurídicas de Direito Público; Poder público; Serviços públicos. 
ASPECTOS DE RESULTADO: Desenvolver junto aos departamentos ferramentas para uma avaliação dos resultados esperados em 
todas as esferas da empresa além de criar formas e meios desses objetivos serem traçados e atingidos. 
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA: Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008 e 
suas alterações. 
 
STC - ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 
Conhecimentos Específicos 20 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos 
fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos 
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – 
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
– Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo 
– Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: 
Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação 
dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto 
direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da 
Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” 
e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; 
Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – Figuras de 
construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 
 
MATEMÁTICA:  
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias 
– operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria 
Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz 
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, 
área, m² e metro linear. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
I - CO T BI I   E    IC     O SETO    B ICO   .  egislação Básica   ormas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor 
p blico editadas pelo CFC ( BCT    ,  ei Federal n   .   /  . Orientações Estratégicas para a Contabilidade  plicada ao Setor 
  blico no Brasil editadas pelo CFC.  .  anual de Contabilidade  plicada ao Setor   blico ( C S   editado pela ST ,    edição. 
Portaria Conjunta STN/SOF nº1, de 20 de junho 2011. 3. Procedimentos contábeis orçamentários: 3.1. Princípios Orçamentários; 3.2. 
Receita Orçamentária: conceito, classificações da receita orçamentária, reconhecimento da receita orçamentária, relacionamento 
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do regime contábil com o orçamentário, procedimentos contábeis referentes à receita orçamentária. 3.3. Despesa Orçamentária: 
conceito, classificações da despesa orçamentária, créditos orçamentários iniciais e adicionais, reconhecimento da despesa 
orçamentária, relacionamento do regime contábil com o orçamentário, procedimentos contábeis referentes à despesa 
orçamentária, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, suprimento de fundos. 3.4. Fonte/Destinação de recursos: conceito, 
mecanismo de utilização da fonte/destinação de recursos. 4. Procedimentos contábeis patrimoniais:4.1. Princípios de Contabilidade; 
4.2. Composição do patrimônio público: Patrimônio Público, ativo, passivo (relação entre passivo exigível e as etapas da execução 
orçamentária), patrimônio líquido; 4.3. Variações Patrimoniais: Qualitativas, Quantitativas, realização da variação patrimonial, 
resultado patrimonial; 4.4. Mensuração de ativos e passivos: Conceitos, avaliação e mensuração, investimentos permanentes, 
imobilizado, intangível; 4.5. Ativo imobilizado; 4.6. Ativo Intangível; 4.7.Ajuste de Valor Patrimonial, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão; 4.8. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; 4.9. Sistema de custos. 5. 
Procedimentos contábeis específicos: 5.1. Fundeb; 5.2. Parcerias Público-Privadas; 5.3. Regime próprio de previdência social; 5.4. 
Dívida ativa. 6. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): 6.1. Conceito, objetivo, conta contábil, teoria das contas; 6.2 
Aspectos gerais do PCASP; 6.3. Sistema Contábil; 6.4. Registro Contábil; 6.5 Composição do patrimônio público; 6.6. Estrutura do 
PCASP; 6.7. Lançamentos contábeis típicos; 7. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público: 7.1. Balanço orçamentário; 7.2. 
Balanço financeiro; 7.3. Demonstração das variações patrimoniais; 7.4. Balanço patrimonial; 7.5 Demonstração do fluxo de caixa; 
7.6. Demonstração do resultado econômico; 7.7. Demonstração das mutações do patrimônio líquido; 7.7. Notas explicativas; 6.8. 
Consolidação das demonstrações contábeis. 8. Consórcios Públicos. Portaria nº72, de 01 de fevereiro de 2012. Manuseio do Sistema 
AUDESP – Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo. 
II - RESPONSABILIDADE FISCAL: 1. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), alterada 
pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009: principais conceitos, princípios e objetivos - equilíbrio fiscal intertemporal e 
transparência.  
2. Origens nacionais e internacionais. 3. Variáveis-chave: metas fiscais, riscos fiscais, renúncia de receita, despesa obrigatória de 
caráter continuado, despesa com pessoal, dívida e endividamento, restos a pagar e disponibilidade de caixa. 4. Abrangência de 
aplicação e o conceito de empresa estatal dependente. 5. Planejamento e Gestão Fiscal Responsável. 6. Receita Corrente Líquida. 7. 
Regras para a Receita e a Despesa. 8. Limites para Despesas com Pessoal, Regra de ouro, Dívida Consolidada Líquida, Operações de 
Crédito, Garantias, Antecipação de Receita Orçamentária – ARO (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Resoluções do 
Senado Federal nº 40, de 20 de dezembro de 2001, nº 43, de 21 de dezembro de 2001, e nº 48, de 21 de dezembro de 2007. 9. 
Limites constitucionais e legais de gastos com a Educação e Saúde. Lei Complementar nº141, de 13 de janeiro de 2012. 9. 
Transferências voluntárias. 10. Destinação de recursos públicos ao setor privado. 11. Gestão patrimonial. 12. Transparência, 
Controle e Fiscalização. 13. Restrições institucionais (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000) e Sanções Pessoais (Lei 
10.028, de 19 de outubro de 2000). 14. Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF (Portaria n.º 407, de 20 de junho de 2011, que 
aprova a 4.ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF): Parte I - Anexo de Riscos Fiscais; Parte II - Anexo de Metas Fiscais; 
PARTE III - Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Parte VI - Relatório de Gestão Fiscal. 15. Normas de padrão mínimo de 
qualidade do sistema integrado de administração financeira e controle (Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010 e Portaria MF nº 
548, de 22 de novembro de 2010). 
III - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENT  I  E FI   CEI     . Orçamento   blico  conceitos, princípios orçamentários e características do 
orçamento tradicional, do orçamento de base zero, do orçamento de desempenho e do orçamento-programa. Regra de ouro. 2. 
Instrumentos de Planejamento   lano  lurianual -    ,  ei de  iretrizes Orçamentárias -   O e  ei Orçamentária  nual -  O .  . 
Classificação da receita e da despesa orçamentária brasileira.  . Execução da receita e da despesa orçamentária.  . Estágios da 
Receita e da Despesa Orçamentária.  . Estrutura programática adotada no setor p blico brasileiro.  . Ciclo Orçamentário.  . 
Créditos  dicionais.   .  rogramação Orçamentária e Financeira. Elaboração da  rogramação Financeira. Contingenciamento. Limite 
de Empenho e de  ovimentação Financeira.   .  estos a  agar.  agamento de  estos a  agar.  espesas de Exercícios  nteriores. 
12. Noções de Licitações e Contratos na Administração Pública – Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Licitações, 
Modalidades, Dispensa, Inexigibilidade. 13. Sistema Tributário Nacional. Orçamento Na Constituição de 1988. 14. Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964.  
IV - CONTABILIDADE GERAL: 1. Princípios de Contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC 
n.º 750/1993 e alterações). O processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais de contabilidade. O 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2. Patrimônio: Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou 
Patrimônio Líquido). Equação Fundamental do Patrimônio. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Apuração de 
resultados. Sistema de contas; Plano de contas, sistema de partidas dobradas. Origens e aplicações dos recursos. 3. Balanço 
patrimonial: conceito, forma de apresentação, elaboração e análise. 4. Demonstração do Resultado do Exercício: conceito, forma de 
apresentação e elaboração e análise.  
5. Demonstração do Fluxo de Caixa: métodos e forma de apresentação. Elaboração e análise. 6. Demonstração de Mutações do 
Patrimônio Líquido: conceito, forma de apresentação e elaboração e análise. 7. Demonstração do Valor Adicionado - DVA: conceito, 
forma de apresentação e elaboração e análise. 8. Legislação Societária: Lei nº 6.404/76, com as alterações das Leis nº 11.638/07 e 
nº 11.941/09, e legislação complementar. 
 
STJ - ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 10 

Conhecimentos Específicos 30 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
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do regime contábil com o orçamentário, procedimentos contábeis referentes à receita orçamentária. 3.3. Despesa Orçamentária: 
conceito, classificações da despesa orçamentária, créditos orçamentários iniciais e adicionais, reconhecimento da despesa 
orçamentária, relacionamento do regime contábil com o orçamentário, procedimentos contábeis referentes à despesa 
orçamentária, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, suprimento de fundos. 3.4. Fonte/Destinação de recursos: conceito, 
mecanismo de utilização da fonte/destinação de recursos. 4. Procedimentos contábeis patrimoniais:4.1. Princípios de Contabilidade; 
4.2. Composição do patrimônio público: Patrimônio Público, ativo, passivo (relação entre passivo exigível e as etapas da execução 
orçamentária), patrimônio líquido; 4.3. Variações Patrimoniais: Qualitativas, Quantitativas, realização da variação patrimonial, 
resultado patrimonial; 4.4. Mensuração de ativos e passivos: Conceitos, avaliação e mensuração, investimentos permanentes, 
imobilizado, intangível; 4.5. Ativo imobilizado; 4.6. Ativo Intangível; 4.7.Ajuste de Valor Patrimonial, redução ao valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão; 4.8. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; 4.9. Sistema de custos. 5. 
Procedimentos contábeis específicos: 5.1. Fundeb; 5.2. Parcerias Público-Privadas; 5.3. Regime próprio de previdência social; 5.4. 
Dívida ativa. 6. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): 6.1. Conceito, objetivo, conta contábil, teoria das contas; 6.2 
Aspectos gerais do PCASP; 6.3. Sistema Contábil; 6.4. Registro Contábil; 6.5 Composição do patrimônio público; 6.6. Estrutura do 
PCASP; 6.7. Lançamentos contábeis típicos; 7. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público: 7.1. Balanço orçamentário; 7.2. 
Balanço financeiro; 7.3. Demonstração das variações patrimoniais; 7.4. Balanço patrimonial; 7.5 Demonstração do fluxo de caixa; 
7.6. Demonstração do resultado econômico; 7.7. Demonstração das mutações do patrimônio líquido; 7.7. Notas explicativas; 6.8. 
Consolidação das demonstrações contábeis. 8. Consórcios Públicos. Portaria nº72, de 01 de fevereiro de 2012. Manuseio do Sistema 
AUDESP – Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo. 
II - RESPONSABILIDADE FISCAL: 1. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), alterada 
pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009: principais conceitos, princípios e objetivos - equilíbrio fiscal intertemporal e 
transparência.  
2. Origens nacionais e internacionais. 3. Variáveis-chave: metas fiscais, riscos fiscais, renúncia de receita, despesa obrigatória de 
caráter continuado, despesa com pessoal, dívida e endividamento, restos a pagar e disponibilidade de caixa. 4. Abrangência de 
aplicação e o conceito de empresa estatal dependente. 5. Planejamento e Gestão Fiscal Responsável. 6. Receita Corrente Líquida. 7. 
Regras para a Receita e a Despesa. 8. Limites para Despesas com Pessoal, Regra de ouro, Dívida Consolidada Líquida, Operações de 
Crédito, Garantias, Antecipação de Receita Orçamentária – ARO (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Resoluções do 
Senado Federal nº 40, de 20 de dezembro de 2001, nº 43, de 21 de dezembro de 2001, e nº 48, de 21 de dezembro de 2007. 9. 
Limites constitucionais e legais de gastos com a Educação e Saúde. Lei Complementar nº141, de 13 de janeiro de 2012. 9. 
Transferências voluntárias. 10. Destinação de recursos públicos ao setor privado. 11. Gestão patrimonial. 12. Transparência, 
Controle e Fiscalização. 13. Restrições institucionais (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000) e Sanções Pessoais (Lei 
10.028, de 19 de outubro de 2000). 14. Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF (Portaria n.º 407, de 20 de junho de 2011, que 
aprova a 4.ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF): Parte I - Anexo de Riscos Fiscais; Parte II - Anexo de Metas Fiscais; 
PARTE III - Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Parte VI - Relatório de Gestão Fiscal. 15. Normas de padrão mínimo de 
qualidade do sistema integrado de administração financeira e controle (Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010 e Portaria MF nº 
548, de 22 de novembro de 2010). 
III - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENT  I  E FI   CEI     . Orçamento   blico  conceitos, princípios orçamentários e características do 
orçamento tradicional, do orçamento de base zero, do orçamento de desempenho e do orçamento-programa. Regra de ouro. 2. 
Instrumentos de Planejamento   lano  lurianual -    ,  ei de  iretrizes Orçamentárias -   O e  ei Orçamentária  nual -  O .  . 
Classificação da receita e da despesa orçamentária brasileira.  . Execução da receita e da despesa orçamentária.  . Estágios da 
Receita e da Despesa Orçamentária.  . Estrutura programática adotada no setor p blico brasileiro.  . Ciclo Orçamentário.  . 
Créditos  dicionais.   .  rogramação Orçamentária e Financeira. Elaboração da  rogramação Financeira. Contingenciamento. Limite 
de Empenho e de  ovimentação Financeira.   .  estos a  agar.  agamento de  estos a  agar.  espesas de Exercícios  nteriores. 
12. Noções de Licitações e Contratos na Administração Pública – Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Licitações, 
Modalidades, Dispensa, Inexigibilidade. 13. Sistema Tributário Nacional. Orçamento Na Constituição de 1988. 14. Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964.  
IV - CONTABILIDADE GERAL: 1. Princípios de Contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC 
n.º 750/1993 e alterações). O processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais de contabilidade. O 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2. Patrimônio: Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou 
Patrimônio Líquido). Equação Fundamental do Patrimônio. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Apuração de 
resultados. Sistema de contas; Plano de contas, sistema de partidas dobradas. Origens e aplicações dos recursos. 3. Balanço 
patrimonial: conceito, forma de apresentação, elaboração e análise. 4. Demonstração do Resultado do Exercício: conceito, forma de 
apresentação e elaboração e análise.  
5. Demonstração do Fluxo de Caixa: métodos e forma de apresentação. Elaboração e análise. 6. Demonstração de Mutações do 
Patrimônio Líquido: conceito, forma de apresentação e elaboração e análise. 7. Demonstração do Valor Adicionado - DVA: conceito, 
forma de apresentação e elaboração e análise. 8. Legislação Societária: Lei nº 6.404/76, com as alterações das Leis nº 11.638/07 e 
nº 11.941/09, e legislação complementar. 
 
STJ - ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 10 

Conhecimentos Específicos 30 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
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Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos 
fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos 
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – 
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
– Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo 
– Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: 
Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação 
dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto 
direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da 
Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” 
e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; 
Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – Figuras de 
construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição. Conceito. Classificação. - Evolução constitucional do Brasil. - Normas constitucionais: 
classificação. - Normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais vinculantes. - Disposições constitucionais 
transitórias; Hermenêutica Constitucional. - Poder Constituinte. - Reforma constitucional: emenda e revisão constitucionais. - 
Controle de constitucionalidade: direito comparado. - Controle de constitucionalidade: sistema brasileiro. Evolução histórica. - 
Inconstitucionalidade: normas constitucionais inconstitucionais. - Inconstitucionalidade por omissão. - Ação direta de 
inconstitucionalidade: origem, evolução e estado atual. - Ação declaratória de constitucionalidade. - Direitos e garantias individuais 
e coletivos. - Princípio da legalidade. - Princípio da isonomia. - Regime constitucional da propriedade. - "Habeas corpus", mandado 
de segurança, mandado de injunção e "habeas data". - Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional, no direito brasileiro. - 
Direitos sociais e sua efetivação. - Princípios constitucionais do trabalho. - Estado Federal. Conceito. Sistemas de repartição de 
competência. - Federação brasileira: características, discriminação de competência na Constituição de 1988. - Estado Democrático 
de Direito: fundamentos constitucionais e doutrinários. - Organização dos Poderes: mecanismos de freios e contrapesos. - União. 
Competência. - Estado-membro. - Poder constituinte estadual: autonomia e limitações. - Estado-membro. Competência. Autonomia. 
- Administração Pública: princípios constitucionais. - Servidores públicos: princípios constitucionais. - Poder Legislativo. Organização. 
Atribuições. Processo Legislativo. - Leis delegadas. - Orçamento e fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de Contas do 
Estado. - Poder Judiciário. Organização. - Supremo Tribunal Federal: organização e competência. - Superior Tribunal de Justiça: 
organização e competência. - Justiça Federal: organização e competência. - Justiça do Trabalho: organização e competência. - Justiça 
nos Estados. - Ministério Público: princípios constitucionais. - Limitações constitucionais ao poder de tributar. - Ordem econômica e 
ordem financeira: princípios gerais. - Princípios constitucionais da ordem econômica. - Intervenção do Estado no domínio 
econômico. - Interesses difusos e coletivos. 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Os diferentes critérios adotados para a conceituação do Direito Administrativo. O Direito Administrativo 
como Direito Público. Objeto do Direito Administrativo. - Conceito de Administração Pública sob os aspectos orgânico, formal e 
material. - Fontes do Direito Administrativo: a doutrina e a jurisprudência na formação do Direito Administrativo. A lei formal. Os 
regulamentos administrativos, estatutos e regimentos; instruções; princípios gerais; tratados internacionais; costume. - A relação 
jurídico-administrativa. A personalidade de Direito Público. Conceito de pessoa administrativa. - A teoria do órgão da pessoa 
jurídica: sua aplicação no campo do Direito Administrativo. - Classificação dos órgãos e funções da Administração Pública. - A 
competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência. - Ausência de competência: 
o agente de fato. - Hierarquia. O poder hierárquico e suas manifestações. - Centralização, e descentralização da atividade 
administrativa do Estado. Administração Pública direta e indireta. - Concentração e desconcentração de competência. - Autarquia. - 
Fundações públicas. - Empresa pública. - Sociedade de economia mista. - Fatos da Administração Pública: atos da Administração 
Pública e fatos administrativos. Formação do ato administrativo: elementos; procedimento administrativo. - Validade, eficácia e 
auto-executoriedade do ato administrativo. - Atos administrativos simples, complexos e compostos. - Atos administrativos 
unilaterais, bilaterais e multilaterais. - Atos administrativos gerais e individuais. - Atos administrativos vinculados e discricionários. O 
mérito do ato administrativo, a discricionariedade. - Ato administrativo inexistente. A teoria das nulidades no Direito Administrativo. 
- Atos administrativos nulos e anuláveis. Vícios do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. - Revogação, anulação e 
convalidação do ato administrativo. - Contrato administrativo: a discussão sobre sua existência como categoria específica; conceito 
e caracteres jurídicos. - Formação do contrato administrativo: elementos. A licitação: conceito, modalidades e procedimentos; a 
dispensa de licitação, sua inexigibilidade. - Execução do contrato administrativo: princípios; teorias do fato do príncipe e da 
imprevisão. - Extinção do contrato administrativo: força maior e outras causas. - Espécies de contratos administrativos. Convênios 
administrativos. - Poder de polícia: conceito; polícia judiciária e polícia administrativa; as liberdades públicas e o poder de polícia. - 
Principais setores de atuação da polícia administrativa. - Serviço público: conceito; caracteres jurídicos; classificação e garantias.  
Improbidade Administrativa. O usuário do serviço público. - A concessão de serviço público: natureza jurídica e conceito; regime 
jurídico financeiro. - Extinção da concessão de serviço público; a reversão dos bens. - Permissão e autorização. - Bens públicos: 
classificação e caracteres jurídicos. Natureza jurídica do domínio público. - Domínio público aéreo. Vias públicas; cemitérios 
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Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos 
fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. 
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos 
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – 
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
– Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo 
– Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: 
Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação 
dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto 
direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da 
Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” 
e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; 
Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – Figuras de 
construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição. Conceito. Classificação. - Evolução constitucional do Brasil. - Normas constitucionais: 
classificação. - Normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais vinculantes. - Disposições constitucionais 
transitórias; Hermenêutica Constitucional. - Poder Constituinte. - Reforma constitucional: emenda e revisão constitucionais. - 
Controle de constitucionalidade: direito comparado. - Controle de constitucionalidade: sistema brasileiro. Evolução histórica. - 
Inconstitucionalidade: normas constitucionais inconstitucionais. - Inconstitucionalidade por omissão. - Ação direta de 
inconstitucionalidade: origem, evolução e estado atual. - Ação declaratória de constitucionalidade. - Direitos e garantias individuais 
e coletivos. - Princípio da legalidade. - Princípio da isonomia. - Regime constitucional da propriedade. - "Habeas corpus", mandado 
de segurança, mandado de injunção e "habeas data". - Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional, no direito brasileiro. - 
Direitos sociais e sua efetivação. - Princípios constitucionais do trabalho. - Estado Federal. Conceito. Sistemas de repartição de 
competência. - Federação brasileira: características, discriminação de competência na Constituição de 1988. - Estado Democrático 
de Direito: fundamentos constitucionais e doutrinários. - Organização dos Poderes: mecanismos de freios e contrapesos. - União. 
Competência. - Estado-membro. - Poder constituinte estadual: autonomia e limitações. - Estado-membro. Competência. Autonomia. 
- Administração Pública: princípios constitucionais. - Servidores públicos: princípios constitucionais. - Poder Legislativo. Organização. 
Atribuições. Processo Legislativo. - Leis delegadas. - Orçamento e fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de Contas do 
Estado. - Poder Judiciário. Organização. - Supremo Tribunal Federal: organização e competência. - Superior Tribunal de Justiça: 
organização e competência. - Justiça Federal: organização e competência. - Justiça do Trabalho: organização e competência. - Justiça 
nos Estados. - Ministério Público: princípios constitucionais. - Limitações constitucionais ao poder de tributar. - Ordem econômica e 
ordem financeira: princípios gerais. - Princípios constitucionais da ordem econômica. - Intervenção do Estado no domínio 
econômico. - Interesses difusos e coletivos. 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Os diferentes critérios adotados para a conceituação do Direito Administrativo. O Direito Administrativo 
como Direito Público. Objeto do Direito Administrativo. - Conceito de Administração Pública sob os aspectos orgânico, formal e 
material. - Fontes do Direito Administrativo: a doutrina e a jurisprudência na formação do Direito Administrativo. A lei formal. Os 
regulamentos administrativos, estatutos e regimentos; instruções; princípios gerais; tratados internacionais; costume. - A relação 
jurídico-administrativa. A personalidade de Direito Público. Conceito de pessoa administrativa. - A teoria do órgão da pessoa 
jurídica: sua aplicação no campo do Direito Administrativo. - Classificação dos órgãos e funções da Administração Pública. - A 
competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência. - Ausência de competência: 
o agente de fato. - Hierarquia. O poder hierárquico e suas manifestações. - Centralização, e descentralização da atividade 
administrativa do Estado. Administração Pública direta e indireta. - Concentração e desconcentração de competência. - Autarquia. - 
Fundações públicas. - Empresa pública. - Sociedade de economia mista. - Fatos da Administração Pública: atos da Administração 
Pública e fatos administrativos. Formação do ato administrativo: elementos; procedimento administrativo. - Validade, eficácia e 
auto-executoriedade do ato administrativo. - Atos administrativos simples, complexos e compostos. - Atos administrativos 
unilaterais, bilaterais e multilaterais. - Atos administrativos gerais e individuais. - Atos administrativos vinculados e discricionários. O 
mérito do ato administrativo, a discricionariedade. - Ato administrativo inexistente. A teoria das nulidades no Direito Administrativo. 
- Atos administrativos nulos e anuláveis. Vícios do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. - Revogação, anulação e 
convalidação do ato administrativo. - Contrato administrativo: a discussão sobre sua existência como categoria específica; conceito 
e caracteres jurídicos. - Formação do contrato administrativo: elementos. A licitação: conceito, modalidades e procedimentos; a 
dispensa de licitação, sua inexigibilidade. - Execução do contrato administrativo: princípios; teorias do fato do príncipe e da 
imprevisão. - Extinção do contrato administrativo: força maior e outras causas. - Espécies de contratos administrativos. Convênios 
administrativos. - Poder de polícia: conceito; polícia judiciária e polícia administrativa; as liberdades públicas e o poder de polícia. - 
Principais setores de atuação da polícia administrativa. - Serviço público: conceito; caracteres jurídicos; classificação e garantias.  
Improbidade Administrativa. O usuário do serviço público. - A concessão de serviço público: natureza jurídica e conceito; regime 
jurídico financeiro. - Extinção da concessão de serviço público; a reversão dos bens. - Permissão e autorização. - Bens públicos: 
classificação e caracteres jurídicos. Natureza jurídica do domínio público. - Domínio público aéreo. Vias públicas; cemitérios 
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públicos; - Utilização dos bens públicos: autorização, permissão e concessão de uso; ocupação; aforamento; concessão de domínio 
pleno. - Limitações administrativas: conceito. Zoneamento. Polícia edilícia. - Servidões administrativas. - Requisição da propriedade 
privada. Ocupação temporária. - Desapropriação por utilidade pública: conceito e fundamento jurídico. Procedimentos 
administrativo e judicial. A indenização. - Desapropriação por zona. Direito de extensão. Retrocessão. A chamada "desapropriação 
indireta". - Desapropriação por interesse social: conceito, fundamento jurídico e espécies. Evolução do regime jurídico no Brasil. - 
Controle interno e externo da Administração Pública. - Sistemas de controle jurisdicional da Administração Pública: o contencioso 
administrativo e o sistema da jurisdição una. - O controle jurisdicional da Administração Pública no direito brasileiro. - Controle da 
atividade financeira do Estado: espécies e sistemas. O Tribunal de Contas do Estado e suas atribuições. - A responsabilidade 
patrimonial do Estado por atos da Administração Pública: evolução histórica e fundamentos jurídicos. Teorias subjetivas e objetivas 
da responsabilidade patrimonial do Estado. - A responsabilidade patrimonial do Estado por atos da Administração Pública no direito 
brasileiro. - Agentes públicos: servidor público e funcionário público; natureza jurídica da relação de emprego público; preceitos 
constitucionais. - Funcionários efetivo e vitalício: garantias; estágio probatório. Funcionário ocupante de emprego em comissão. - 
Direitos, deveres e responsabilidade dos servidores públicos. - Formas de provimento e vacância dos empregos públicos. - A 
exigência constitucional de concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. - Procedimento administrativo. A 
instância administrativa. Representação e reclamação administrativas. - Pedido de reconsideração e recurso hierárquico próprio e 
impróprio. Prescrição administrativa. - Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de junho de 1998. 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Seguridade Social. Conceituação e Princípios Constitucionais. - Saúde, Previdência Social e Assistência 
Social. - Da organização da Seguridade Social. - Do financiamento da Seguridade Social. - Planos de Benefícios da Previdência Social: 
a) Dos Benefícios; b) Prestações devidas pela Previdência Social; c) Do Cálculo do Valor do Benefício. - Emenda Constitucional n.º 20, 
de 15 de dezembro de 1998. 
DIREITO CIVIL: Lei, espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, interpretação, efeitos, solução de conflitos 
intertemporais e espaciais de normas jurídicas. Das pessoas: conceito, espécies, capacidade, domicílio. Fatos Jurídicos. Ato jurídico: noção, 
modalidades, formas extrínsecas, pressupostos da validade, defeitos, vícios, nulidades. Ato ilícito. Negócio jurídico. Prescrição e decadência. Bens: 
das diferentes classes de bens. Da posse e sua classificação: aquisição, efeitos, perda e proteção possessória. Da propriedade em geral: 
propriedade imóvel, formas de aquisição e perda; condomínio em edificações. Direito do autor: noções gerais, direitos morais e patrimoniais, 
domínio público, relações do Estado com o Direito do Autor. Dos direitos reais sobre coisas alheias: disposições gerais, servidões, usufruto, penhor, 
hipoteca. Dos direitos de vizinhança, uso nocivo da propriedade. Dos registros públicos. Das obrigações: conceito, estrutura, classificação e 
modalidades. Efeitos, extinção e inexecução das obrigações. Dos contratos: disposições gerais. Dos contratos bilaterais, da evicção. Das várias 
espécies de contratos: da compra e venda, da locação, do depósito. Enriquecimento sem causa. Da responsabilidade civil do particular. Direito 
material ambiental. Direito do consumidor: princípios fundamentais da Lei 8078/90, conceitos, indenização por dano material e moral. Do Direito 
de Família: casamento. Efeitos jurídicos. Regime dos bens entre os cônjuges. Dissolução da sociedade conjugal. Relações de parentesco. Tutela, 
curatela. Ausência. União estável. Do Direito das Sucessões: Sucessão em geral. Sucessão legítima. Sucessão testamentária. Inventário e partilha. 
Herança jacente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores. Decreto-Lei nº 200, 
de 25 de fevereiro de 1967 e suas alterações posteriores. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição: contenciosa e voluntária. - Órgãos da Jurisdição. - Ação: conceito e natureza jurídica. Condições da ação. 
Classificação das ações. - Processo. Conceito. Natureza jurídica. Princípios fundamentais. Pressupostos processuais. - Procedimento ordinário e 
sumaríssimo. - Competência: absoluta e relativa. - Competência Internacional. Homologação de sentença estrangeira. Carta rogatória. - Partes. 
Capacidade e legitimidade. Substituição processual. - Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros: Oposição, nomeação à autoria, 
Denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação regressiva. - Formação, suspensão e extinção do processo. - Petição inicial. Requisitos. 
Inépcia da petição inicial. - Do pedido. Cumulação e espécies de pedido. - Dos atos processuais. Do tempo e do lugar dos atos processuais. - Da 
comunicação dos atos processuais. Citação e intimação. - Despesas Processuais e honorários advocatícios. - Resposta do réu: exceção, contestação 
e reconvenção. Revelia. Efeitos da revelia. - Julgamento conforme o estado do processo. - Audiência de Instrução e Julgamento. - Prova. Princípios 
gerais. Ônus da prova. - Sentença. Coisa julgada formal e material. Preclusão. - Duplo grau de jurisdição. Recursos. Incidente de uniformização de 
jurisprudência. - Reclamação e correição. - Ação rescisória. - Ação Monitória. - Liquidação de sentença. Execução. Regras gerais. Partes. 
Competência. Responsabilidade patrimonial. - Título executivo judicial e extrajudicial. - Execução por quantia certa contra devedor solvente e 
contra devedor insolvente. - Execução para entrega de coisa. - Execução de obrigação de fazer e de não fazer. - Execução contra a Fazenda Pública. 
- Execução fiscal (Lei n.º 6.830, de 22.9.80). - Embargos à execução. - O Ministério Público no Processo Civil. - Ação popular e ação civil pública. - 
Ação declaratória. Declaratória incidental. - Ação discriminatória. - Ação de Usucapião. - Ação de consignação em pagamento. - Ação de despejo e 
renovatória. - Ação de desapropriação. - Ações possessórias. - Embargos de terceiro. - Ação cível originária nos tribunais. - Tutela antecipada e 
tutela específica. - Medidas cautelares. - Ação cautelar fiscal. 
LEGISLAÇÃO: Legislação e Normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Transparência 
Pública; Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itapetininga - Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008 e suas 
alterações. Lei Orgânica do Município de Itapetininga; Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapetininga. 
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 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 
 Concurso Público CMI 001/2014  

 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO - CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
DADOS DO CANDIDATO: 
 
NOME:  

INSCRIÇÃO:  

CARGO:  
 
 
DEFICIÊNCIA DECLARADA: CID: 
  

 
 
NOME DO MÉDICO QUE ASSINA O LAUDO EM ANEXO: NÚMERO DO CRM: 
  

 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA: 
 
 NÃO PRECISO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 PROVA EM BRAILE 
 PROVA E GABARITO AMPLIADOS 
 SALA DE FÁCIL ACESSO 
 OUTRA.  

QUAL?____________________________________________________________________________________________ 
 
JUSTIFICATIVA DA CONDIÇÃO ESPECIAL:________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
ATENÇÃO: Esta Declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) 
para a empresa SHDias Consultoria e Assessoria Ltda - Rua Rita Bueno de Angeli, 189 - Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 
13331-616, até no máximo 2 (dois) dias úteis após o encerramento das inscrições. 
 
 
 
  
_______________, ______ de ____________________ de 2014. 
 
 
 
 

 
Assinatura do candidato 
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ANEXO IV 

DOCUMENTOS PARA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

ATENÇÃO: DEVERÁ SER APRESENTADO O ORIGINAL REFERENTE A TODOS OS DOCUMENTOS 
ENTREGUES, PARA CONFERÊNCIA DA AUTENTICIDADE. 

 

CONDIÇÃO 01: DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PARA CONDIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 5.048, DE 
27 DE MARÇO DE 2006, OU SEJA: OS CANDIDATOS QUE ESTEJAM DESEMPREGADOS E SEJAM RESIDENTES HÁ MAIS DE 02 (DOIS) 
ANOS NO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA. 

 
1. Formulário de Solicitação de Isenção do Valor da Inscrição devidamente assinado (deverá ser impresso após a confirmação da pré-inscrição 

no site www.shdias.com.br). 
 
Comprovação de DESEMPREGADO: 
2. Cópia simples da 1ª folha da frente da Carteira de Trabalho onde consta a foto e assinatura; 
3. Cópia simples da folha da Qualificação Civil da Carteira de Trabalho; 
4. Cópia simples da última folha do Contrato de Trabalho com data de entrada e saída, seguida da próxima página em branco da Carteira de 

Trabalho; 
 
Comprovação de RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA: 
5. Cópia simples de comprovante de residência do mês de março/2014 (Conta de água, luz, telefone fixo, conta de gás, carnê de IPTU ou ITR, 

Contrato de Locação em vigência na data estabelecida, Citação ou Notificação do Poder Judiciário). Não serve como comprovante, as 
correspondências em geral, inclusive, as enviadas por bancos; 

6. Cópia simples de comprovante de residência do mês de março/2012 ou anterior (Conta de água, luz, telefone fixo, conta de gás, carnê de 
IPTU ou ITR, Contrato de Locação em vigência na data estabelecida, Citação ou Notificação do Poder Judiciário). Não serve como 
comprovante, as correspondências em geral, inclusive, as enviadas por bancos; 
 

Atenção: No caso do Comprovante de Residência não estar no Nome do Candidato, deverá ser apresentada além de cópia do Comprovante 
de Residência, cópia de documento que comprove o parentesco do candidato com o titular do Comprovante de Residência (Certidão de 
Nascimento, Casamento ou RG) ou Declaração do titular do documento de comprovação de residência, com firma reconhecida, que 
comprove a situação de moradia conjunta. 

 

 
CONDIÇÃO 02: DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PARA CONDIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 5.167, DE 
28 DE AGOSTO DE 2007, OU SEJA: OS CANDIDATOS DOADORES DE SANGUE QUE TENHAM REALIZADO DOAÇÃO NO BANCO DE 
SANGUE DE ITAPETININGA. 

 
1. Formulário de Solicitação de Isenção do Valor da Inscrição devidamente assinado (deverá ser impresso após a confirmação da pré-inscrição 

no site www.shdias.com.br); 
 
Comprovação de DOADOR DE SANGUE: 
2. Cópia Simples da Carteira de Doação de Sangue ou Declaração de Doação de Sangue, ambas fornecidas pelo Banco de Sangue de 

Itapetininga, com data até 06/04/2014. 
 

PORTARIA/SEPREM Nº 034, DE 24 DE MARÇO DE 2014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas atribui-
ções legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 1076/2014, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento nos Artigos 29 Inciso I e  71 da Lei Complementar n° 49 de 23-04-2012, 
PENSÃO  por morte do funcionário municipal JOSÉ HONÓRIO DE OLIVEIRA, à dependente, JACIRA RI-
BEIRO DE OLIVEIRA, Esposa, a  partir de 19-03-2014.
Artigo2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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PReFeITuRA PARTICIPA DA SeMAnA eSTADuAl De MobIlIzAção ConTRA Dengue CoM VáRIoS AgenTeS VISITAnDo A PoPulAção

Realizada entre os dias 24 e 28 
de março, em Itapetininga A “Se-
mana Estadual de Mobilização 
contra a Dengue” terá diversas ati-
vidades de orientações e combate 
efetivo ao mosquito transmissor da 
doença durante este período. 

Instituições de ensino, comér-
cio, empresas, borracharias e al-
guns setores públicos, participam 
de reuniões, discussões e recebem 
capacitação para atuarem no seu 
ambiente combatendo a dengue e 
multiplicando as informações ad-
quiridas. 

Os agentes que realizam o com-
bate e prevenção a dengue em Ita-
petininga receberam capacitação e 
atualização com ênfase na divul-
gação de sinais e sintomas de den-
gue e eliminação de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, imprensa 

e população em geral estão envol-
vidos nas ações e o tema escolhi-
do para 2014 é “Afaste o risco da 
Dengue evitando a reprodução do 
mosquito Aedes Aegypti”.

Nas visitas as residências são co-
letados pratinhos de planta e pneus 
por se tratar de criadouros em po-
tencial, as pessoas devem colaborar 
realizando vistorias em sua residên-
cia e eliminando as condições de 
criadouros e acúmulo de água, pois 
é na água parada principalmente em 
recipientes artificiais que o mosqui-
to se reproduz, um único mosqui-
to pode botar até 450 ovos e picar 
cerca de 300 pessoas, atualmente 
em Itapetininga a cada quarteirão 
existe uma casa criando mosquitos 
da dengue.

Saiba como evitar criadouros 
em sua residência, a dica é manter 

recipientes, como caixas d’água, 
barris, tambores tanques e cister-
nas, devidamente fechados. E não 
deixar água parada em locais co-
mo: vidros, potes, pratos e vasos 
de plantas ou flores, garrafas, latas, 
pneus, panelas, calhas de telhados, 
bandejas externa de geladeira, ba-
cias, drenos de escoamento, cana-
letas, blocos de cimento, folhas de 
plantas, tocos e bambus, buracos de 
árvores, além de outros locais em 
que a água da chuva é coletada ou 
armazenada.

Fique atendo aos sinais e sinto-
mas da dengue que iniciam de uma 
hora para outra e dura entre 5 a 7 
dias. A pessoa infectada tem febre 
alta (39° a 40°C), dores de cabeça, 
cansaço, dor muscular e nas articula-
ções, indisposição, enjoos, vômitos, 
manchas vermelhas na pele, dor ab-

dominal (principalmente em crian-
ças), entre outros sintomas, em caso 
de dois ou mais sintomas, suspeite e 
procure um atendimento médico ou 
vá ate a Vigilância Epidemiológica 
que fica na Rua Plácido Cardoso, 
140, Jardim Mesquita. Telefone para 
mais informações: 3373-5426.

Atualmente foram contabiliza-
das 14 notificações de suspeitas de 
pessoas doente com dengue, porem 
nenhum caso foi confirmado, no ano 
passado registramos 22 casos posi-
tivos, apenas 03 pessoas se conta-
minaram em Itapetininga, os demais 
contraíram em outras cidades.

Cuide da sua casa, fale com seus 
vizinhos, converse com a prefeitura 
através do Disk Dengue 0800-770-
8283, cada um fazendo a sua parte é 
possível afastar os riscos da dengue 
em nossa cidade.

ITAPETININGA SEdIOU cOMPETIÇãO dE BAdMINTON
Secretaria de Esporte e Lazer

Com intensa disputa, foi reali-
zado no último dia 23 de março, 
o II Regional e I Jogos Escolares 
de Badminton, na quadra esportiva 
da Escola Maria Aparecida Idálio, 
na Vila Barth II. O evento teve a 
participação das Escolas: Emef. 
Maria Aparecida Brizola Franci, 
EE. Fernando Prestes, EE. Peixo-
to Gomide, EE.Sebastião Vilaça, 
EE. Sebastião Pinto, EE. Ernesti-
na Loureiro, EE. Elisiário de Me-
lo, EE. Prof.Adalberto Cristo, EE. 
Euriny Souza, Colégio Dom Bos-
co, Anglo, Objetivo e Santa Maria.

o eVenTo TeVe A PARTICIPAção De VáRIAS eSColAS Do MunICíPIo e SeRVIu De ClASSIFICAção PARA o CAMPeonATo eSTADuAl

Após as disputas da Regional, 
estão classificados para o Esta-
dual que será realizado em Santo 
André nos dia 12 e 13 de abril os 
atletas:  Isabela Galvão, Gabriela 
Camargo, Camila Lobo, Bruno Xa-
vier, Letícia Konno, Letícia Lobo, 
Arissa Shinhe , Júlia Galvão, Julia 
Fragas, Douglas Oliveira, Alexan-
dre Lobo, Matheus Lima, Giovanni 
Pereira e Caio Fragas.

Foram medalhistas os seguintes 
atletas: Categoria Sub 11: Isabela 
Galvão - Ouro, Gabriela Camargo 
- prata, Camila Lobo - Objetivo; 

Categoria Sub 11: Raine Vitória 
- ouro (não federado) Ana Esther 
Colaço - prata ( não federada) Ca-
tegoria sub 13: Gabriela Barboza 
- ouro, Natália  Rodrigues  - prata; 
Categoria Sub 13:  Augusto César 
Leonel - ouro, Pedro Junior - prata 
Thomas Hamauê; Categoria Sub 
15:  Arissa Shinhe - Ouro, Gisele 
Rolim - prata; Categoria Sub 15: 
Alerrandro Lima - Ouro, Natan 
Saubuino - prata, João Paulo Pe-
reira - bronze; Categoria Sub 15: 
Bruno Xavier - ouro (federado)
Alexandre Lobo - prata (federado); 

Categoria Sub 17: Letícia Kon-
no - ouro (federado), Letícia Lobo 
- prata (federado); Categoria Sub 
17: Larissa Rafaela Júlia Galvão; 
Categoria Sub 17: Leonan dos 
Santos - ouro, Mateus José Olivei-
ra - prata, Categoria Sub 19: Caio 
Fragas - Ouro, Matheus Lima - pra-
ta e Douglas Oliveira - bronze.

A promoção foi da FEBASP-
-Federação de Badminton do Esta-
do de São Paulo com o apoio da 
Prefeitura de Itapetininga, através 
da Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer de Itapetininga.
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2ª AUdIêNcIA dO PlANO dIRETOR

cONvêNIOS cOM ENTIdAdES SOcIAIS

Secretaria de Planejamento

Secretaria de Promoção Social

No último dia 26 (quarta-feira), foi 
realizada no Plenário da antiga Câmara 
Municipal (Centro), a 2ª Audiência Pú-
blica sobre o plano diretor de Itapetinin-
ga, para discutir propostas do projeto de 
revisão e atualização do plano. Durante 
o último mês foram analisadas ideias da 
população, que pode mandar propostas 
para a Secretaria de Planejamento. Du-
rante a audiência foram lidas as propo-
sições que foram feitas e algumas foram 
aceitas pela Secretaria.

O trabalho de Revisão do Plano Dire-
tor de Itapetininga teve início em junho 

A Prefeitura de Itapetininga, atra-
vés da secretaria de educação, reno-
vou importantes convênios de várias 
entidades de assistência social, como 
Cesim, Epam e Lar Célia Tereza. O 
repasse financeiro já foi efetuado. Os 
serviços estão à disposição da popu-
lação mais carente de Itapetininga. 
Confira!

CeSIM – Centro Social Irmã 
Madalena

Promove ações culturais e espor-
tivas, artesanato e cursos de Inglês e 
Economia doméstica para inserção no 
mercado de trabalho, visando a me-
lhoria na qualidade de vida, fortaleci-
mento dos vínculos familiares e inclu-
são social. O Cesim fica à Rua Hélio 
Ayres Marcondes, nº17, Taboãozinho.

FoRAM AnAlISADAS IDeIAS e PRoPoSTAS DA PoPulAção

CoM A ASSInATuRA, o RePASSe FInAnCeIRo já FoI eFeTuADo

de 2013, com a releitura do Plano Dire-
tor em vigor. A ideia foi revisar e atuali-
zar suas diretrizes para o uso e ocupação 
da área urbana (zoneamento municipal), 
bem como seus instrumentos urbanísti-
cos com base no Estatuto da Cidade.

A Prefeitura de Itapetininga está sa-
tisfeita com a participação sempre im-
portante da população que pode com-
parecer nas audiências públicas. Ouvir 
as ideias e opiniões dos munícipes tem 
valor extremo e contribui para que nos-
sa cidade possa construir o futuro muito 
melhor.

ePAM – entidade de Promoção e 
Assistência à Mulher

Promove atividades socioeducativas 
e fortalecimento de vínculos familiares. 
Além disso, atua na área cultural, espor-
tiva, pedagógica, lazer e meio ambien-
te. Oferece cursos voltados à capacita-
ção para inserção no mercado de traba-
lho, como Corte e Costura; Panificação; 
Manicure; Pedicure e Maquiagem. O 
Epam fica à Rua José Persio dos Santos, 
nº 306, Vila Paulo Ayres. 

lar Célia Tereza Rodrigues 
Soares Hungria

Oferece atividades culturais, artís-
ticas, físicas, esportivas, pedagógicas, 
lazer e saúde da mulher. O Lar Célia 
Tereza fica à Rua Cesário Mota, nº 504, 
centro. 

A SolICITAção PoDe SeR ReAlIzADA ATé o DIA 4 De AbRIl (SexTA). o beneFíCIo eSTARá VAlenDo A PARTIR Do DIA 11 De AbRIl

O Projeto de Lei, criado pelo 
executivo, que autoriza o funcio-
nário municipal a ter o benefício 
do Vale-Transporte foi aprovado e 
já está em vigor. O benefício é op-
cional e não custará nada ao fun-
cionário que fizer a solicitação.

A solicitação pode ser realizada 
até o dia 4 de abril (sexta), no se-
tor de Protocolo, localizado no Pa-
ço Municipal. O benefício valerá a 
partir do dia 11. O funcionário de-
verá estar munido de um compro-
vante de residência e irá preencher 

AdOlEScENTES dO PROjOvEM fAzEM PASSEIO AMBIENTAl 
Secretaria de Promoção Social

Adolescentes do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos (Projo-
vem Adolescente) participaram da ativi-
dade externa e puderam estar em contato 
direto com a natureza. A visita ao Parque 
Zoológico Quinzinho de Barros, no muni-
cípio de Sorocaba, foi ótima oportunidade 
para os jovens conhecerem melhor a vida 

VISITA Ao PARque zoológICo De SoRoCAbA quInzInHo De bARRoS ColoCA oS joVenS eM ConTATo CoM A VIDA AnIMAl

animal.
110 jovens participaram do dia de ati-

vidade. A atividade teve como objetivo 
a abertura dos projetos relacionados ao 
Meio Ambiente. O Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculo para 
Jovens, através da Secretaria de Promo-
ção Social, é realizado pelos quatro Cen-

tros de Referências de Assistência Social 
(CRAS) e atende no município em torno 

de 460 jovens, com idade entre 12 e 18 
anos incompletos.  

uma ficha cadastral. 
O vale-transporte será na forma 

de cartão e terá aceitação compul-
sória pela empresa operadora do 
sistema de transporte coletivo de 
Itapetininga. Vale lembrar que este 
benefício tão importante será cus-

teado integralmente pelo Municí-
pio. Confira a ficha cadastral que 
deverá ser preenchida e não perca 
o prazo de solicitação. 

Quem perder o prazo só poderá 
solicitar o Vale Transporte do dia 
1º ao dia 10 de cada mês.
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DICAS DE LEITURA INFANTIL

CURIOSIDADES

Antes mesmo dos ovos da mãe pata 
se abrirem, um deles já chamava 
a atenção. Era maior e cheio de 
manchas e, quando finalmente 
todos se abriram, não saiu dele 
um lindo patinho amarelo. Saiu um 
outro animal, muito esquisito. Os 
outros patinhos ficam espantados 
com aquele irmão tão diferente 
e logo começam a implicar de 
todas as maneiras: riem quando 
ele tropeça, tiram proveito do seu 
jeito desengonçado de nadar e lhe 
dão picadas na hora de comer. A 
mãe pata fica muito danada com 
a implicância mas os três estão 
sempre a jeito de gozar o Patinho 
Feio. Mas tudo muda quando ele 
resolve fugir e descobre que.....

A literatura infantil surgiu no século XVII, no intuito de educar as crianças moralmente.
Em homenagem ao escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, foi criado o dia 
internacional do livro infantil, que é comemorado na data de seu nascimento, 02 de 
abril; em virtude das inúmeras histórias criadas por ele.
Dentre as mais conhecidas mundialmente estão “O Patinho Feio”, “O Soldadinho de 
Chumbo”, “A Pequena Sereia” e “As Roupas Novas do Imperador”.
A data é conhecida e comemorada mundialmente, em mais de sessenta países, 
como forma de incentivar e despertar nas crianças o gosto pela leitura.
Tanto os clássicos da literatura infantil quanto os livros somente ilustrados, 
proporcionaram o desenvolvimento do imaginário das crianças, bem como o 
aspecto cognitivo, desenvolvendo seu aprendizado em várias áreas da vida.

Dona Benta, uma dama de mais de 
sessenta anos, sua neta Narizinho, 
que tem sete anos e Nastácia, melhor 
cozinheira do mundo, vivem no 
tranquilo Sítio do Pica-Pau Amarelo. 
Todas as tardes, Lúcia, a menina do 
narizinho arrebitado, vai passear com 
sua boneca Emília, feita por Nastácia, 
no ribeirão que passa no fundo do 
pomar. Num certo dia, depois de dar 
comida aos peixinhos, elas conhecem 
um besouro de casacão e Príncipe 
Escamado, Rei do Reino das Aguas 
Claras , e vão viver a primeira e 
fundamental aventura para todo o ciclo 
do Picapau Amarelo....

 o PATInHo FeIo 
HANS CHRISTIAN ANDERSEN

O papel foi inventado pelos chineses por volta do ano 100 d.C. Dali, espalhou-se pelo Oriente. Até 
o século 13, a Europa importava o papel que precisava para escrever. (Ele ainda não era usado 
para fins higiênicos).

As impressoras para computadores domésticos começam a se popularizar nos anos 80. Ficou 
muito mais fácil e acessível imprimir documentos, gráficos, desenhos... Já pensou como Gutenberg 
ficaria admirado com tudo isso?

ReInAçõeS De nARIzInHo
MONTEIRO LOBATO

DIA InTeRnACIonAl Do lIVRo InFAnTIl

POR DIRCEU BARROS
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AS ISnCRIçõeS Vão ATé o DIA 4 De AbRIl. MAIS InFoRMAçõeS Pelo TeleFone (15) 3272-6916, nA CenTRAl De VAgAS

A Prefeitura de Itapetininga, 
através da Secretaria Municipal de 
Educação, comunica que a partir do 
dia 31 de março a 4 de abril estarão 
abertas as inscrições para alunos no-
vos e transferências de outras esco-
las. Vale lembrar que as inscrições 
para transferências e de novos alu-
nos serão efetuadas através do Sis-
tema Central de Vagas e deverão ser 

feitas diretamente na Unidade Esco-
lar mais próxima da sua residência. 

As EMEIs e EMEIFs receberão 
as inscrições de transferências e de 
novos alunos, para crianças de 4 
meses a 5 anos, para classes de ber-
çário, mini-maternal, maternal e jar-
dim, em período integral e parcial.

No ato da inscrição, os pais de-
vem apresentar certidão de nasci-

mento da criança, comprovante de 
residência, comprovante de traba-
lho da mãe ou responsável legal, 
se possuir, comprovante de renda, 
se possuir, cartão do Programa 
Bolsa Família, se possuir. No ca-
so de transferência, o responsável 
deverá apresentar a declaração da 
unidade escolar onde estiver ma-
triculado, contendo a etapa e o pe-

ríodo, certidão de nascimento de 
outros filhos menores de 14 anos, 
se possuir.

Este será o quarto processamen-
to deste ano letivo, sendo que o re-
sultado deste processamento será 
divulgado de 9 a 11 de abril. Mais 
informações podem ser obtidas pe-
lo telefone 3272-6916, na Central 
de Vagas.

OBRAS dO POUPATEMPO cONTINUAM AcElERAdAS

AlUNOS dO cEc PE. PlíNIO cOMEMORAM O dIA dA ÁGUA

Secretaria de Gabinete

Secretaria de Educação

A Prefeitura de Itapetininga continua 
com as obras de reforma e adequação do 
edifício que vai abrigar o Poupatempo de 
Itapetininga. A obra do Popupatempo de-
ve ser entregue já nas próximas semanas. 
Desde o mês passado, a equipe de reforma 

Pais de alunos, funcionários e pro-
fessores estiveram presentes no dia 
21 de março, no Centro de Educação 
Complementar (CEC) Pe. Plínio Ne-
grão, no Jardim Paulista para assistir 
a apresentação dos alunos em come-
moração ao Dia da Água, no dia 22 de 
março.

Os 88 alunos cantaram, dançaram 
e apresentaram uma encenação teatral 
sobre a importância da água. Falaram 
sobre o cuidado com os ciclos das 
águas, a poluição dos rios e manan-
ciais. Também explanaram algumas 

PouPATeMPo DeVe SeR InAuguRADo nAS PRóxIMAS SeMAnAS. A IDeIA é oFeReCeR MAIS AgIlIDADe no ATenDIMenTo

oS 88 AlunoS CAnTARAM, DAnçARAM e APReSenTARAM uMA enCenAção TeATRAl SobRe A IMPoRTânCIA DA águA

está trabalhando para que a obra seja entre-
gue o mais rápido possível. O prédio está  
localizado à Rua Alfredo Maia.

O objetivo do Poupatempo é oferecer 
agilidade no atendimento para mais de 
400 serviços, entre eles a emissão de Car-

teira de Identidade – RG – 1ª Via e 2ª Via, 
licenciamento de veículos, 2ª via de CNH 
e permissão, renovação de CNH.

Além disso, a vistoria e o emplaca-
mento de veículos serão realizados em 
uma unidade do Detran dentro do Pou-

patempo, o proprietário do carro sairá do 
Poupatempo com o documento e o carro 
emplacado. A mudança, segundo o De-
tran.SP (Departamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo), oferece mais comodi-
dade ao cidadão.

informações sobre o Aquífero Guarani.
Com atividades como estas, os alu-

nos compreenderam o quanto o ser hu-
mano necessita desse líquido valioso 
e que devemos cuidar, pois corremos 
sérios riscos de ficar sem água potável.

Sobre o CeC
Os cinco Centros de Educação Com-

plementar que existem no município ofe-
recem aos alunos da rede pública de ensi-
no, atividades no contra turno do horário 
escolar, com aprendizagem diversificada, 
no formato de oficinas, jogos, esporte e 

brincadeiras dirigidas, tudo pensando na 
qualidade de conteúdos para as crianças. 

Os alunos, que já ficam um período 
dentro da sala de aula, devem ter um con-
tra turno onde aprendam sem necessaria-
mente o uso de lápis e papel, é uma forma 
contextualizada, significativa, “aprendi-
zagem para o mundo”, para que conhe-
çam a grandeza e importância do Planeta 
Terra, cuidar do nosso meio ambiente, 
cuidar da nossa saúde, enfim, os temas 
transversais propostos em nossas propos-
tas curriculares, conclui Adriana Fim, di-
retora do CEC Pe. Plínio Negrão.
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espetáculo Maldito benefício

A comédia Maldito Benefício, vista 
por mais de 2.000 pessoas na tempo-
rada Sesi-SP 2013, chega ao Teatro do 
Sesi Itapetininga no dia 28 de março. 
Com texto de Leonardo Cortez e dire-
ção de Marcelo Lazzaratto, a peça fica 
em cartaz na unidade nos dias 28 e 29, 
sexta e sábado, às 20h, e 30 de março, 
domingo às 19h. A entrada é gratuita.

Mostra Cine Sesi-SP no Mundo: 
Alemanha Contemporânea II

O SESI-SP em parceria com o Goethe-
-Institut promove uma mostra de cinema 
dedicada exclusivamente a títulos alemães. 
A Mostra Cine Sesi-SP no Mundo: Alema-
nha Contemporânea II traz ao público pau-
lista produções alemãs contemporâneas, 
até o dia 24 de abril, em sessões gratuitas 
no Teatro do SESI Itapetininga. Os filmes 
são: ‘A Estrangeira – Die Fremde’ e ‘A Fe-
licidade de Emma’. O Teatro do Sesi Itape-
tininga fica à Rua Padre Antonio Brunetti, 
1360, Vila Rio Branco. Tel: 3275-7949

Maldito Benefício

Alemanha Contemporânea II

Datas e horários: 28 e 29 sexta 
e sábado às 20h, e 30 de março, 
domingo às 19h.
Capacidade: 246 lugares, 6 
lugares para cadeirantes
Duração: 80 minutos
Classificação indicativa: 16 

Filme: A Estrangeira – Die Fremde
Datas e horários: 03 de abril, 
quinta-feira, às 19h30.
Duração: 119 minutos
Classificação indicativa: 14 anos

Filme: A Felicidade de Emma
Datas e horários: 27 de março, 
quinta-feira, às 19h30.
Duração: 103 minutos
Classificação indicativa: 16 anos

anos
gênero: comédia
Modalidade:  juvenil/adulto
entrada gratuita – os 
ingressos serão distribuídos 
1 hora antes do início do 
espetáculo

entrada gratuita
Nas sessões de cinema os 
portões abrem com 30 minutos 
de antecedência

HOSPITAl REGIONAl fORMA MAIS dE 50 AGENTES dA PASTORAl dA SAúdE
Secretaria de Saúde

Com a proposta de ampliar as ações 
em humanização na assistência ao pa-
ciente, o Hospital Regional de Itapetinin-
ga – São Camilo – promoveu um curso de 
capacitação para formação de 56 agentes 
de Pastoral da Saúde. São membros vo-
luntários de diferentes religiões que atu-
am diariamente com visitas aos leitos e 
levam mensagens de fé e espiritualidade 
em busca de minimizar o sofrimento do 
enfermo.

São MeMbRoS VolunTáRIoS De DIFeRenTeS RelIgIõeS que ATuAM DIARIAMenTe CoM VISITAS AoS leIToS DoS PACIênTeS

O grupo existe em todos os Hospitais 
Camilianos do Brasil e segue a Política da 
Pastoral da Saúde Nacional e do Instituto 
Camiliano de Pastoral da Saúde, ICAPS, 
que tem sede em São Paulo sob coordena-
ção do Pe. Anísio Baldesin, o responsável 
pelo curso de formação de novos agentes.

Com a equipe completa, a Pastoral do 
Hospital Regional comemora a adesão 
de novos membros, já que foi implanta-
da desde a entrada da gestão camiliana 

no final de 2013, e agora pode oferecer 
assistência em outras ações internas, 
como missas, cultos, doações aos mais 
necessitados, unção e outras missões re-
ligiosas.

A coordenadora da Pastoral do HRI, 
Issala Camargo, considerou o curso fun-
damental para a sequência do bom tra-
balho missionário. “Agradecemos imen-
samente a disponibilidade do Pe. Anísio 
e saudamos aos novos agentes para que 

entrem com motivação e dedicação total 
nas ações, pois sabemos que o proces-
so de enfermidade é doloroso e muitas 
vezes a dor não é física e somente com 
pessoas e humanização pode ser minimi-
zado”, afirma.

Interessados em ser voluntário, doar 
alimentos, vestuário, fraldas, itens de hi-
giene pessoal ou infantil para auxílio às 
mães e enfermos basta fazer contato no  
3275 7800 ramal 151.


